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Voorwoord 
 
Tijdens het schrijfproces is mij een passage uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant uit 
1924 bijgebleven. Het gaat over ‘het Sprookje van den Gasselter Steen’, welke als volgt gaat: 
‘Wij hoorden in dien tijd het sprookje van den steen in het Gasselter heideveld. Op dien in den 
grond gevonden en deels ontblooten steen zou men de "woorden gelezen hebben: „Die mij 
omkeert, zal een groot wonder zien"'. En het nieuwsgierige volk zou, nadat de zware steen 
omgekeerd was, daarop gelezen hebben: „Wat ben ik blij, nu ik lig op mijn andere zij''.1 Het 
sprookje past inderdaad heel mooi in de landschapsontwikkeling van Drenthe in de afgelopen 
honderd jaar. Het is namelijk fascinerend hoeveel woeste grond er op de schop is gegaan en 
het karakter van het landschap veranderd heeft. Naast landbouwgronden is er ook een 
aanzienlijk gedeelte veranderd in bos. En vooral die laatste metamorfose heeft altijd al mijn 
aantrekkingskracht gehad. Als inwoner van Gasselte trek ik graag lopend, op de fiets of op 
mijn hardloopschoenen naar het naastgelegen bos van Gieten-Borger. Wat nu zo 
vanzelfsprekendheid is, was ooit een bijzonderheid. Extra bijzonder is dat het dit jaar precies 
honderd jaar geleden is dat de schop in het Gieterveld ging.  
 
Een aantal mensen wil ik graag in het in het zonnetje zetten. In de eerste plaats wil ik het 
Geopark bedanken dat zij mij de kans hebben gegeven om mijzelf te verder te ontwikkelen 
door het volgen van deze studie. Ten tweede veel dank richting mijn scriptiebegeleider Theo 
Spek, voor zijn enthousiaste, deskundige en flexibele begeleiding. Ten derde gaat mijn dank 
uit naar Ronald Sinke van Staatsbosbeheer, voor een fijn gesprek over de ontwikkeling van 
het bosbeheer- en beleid in de boswachterij. Als vierde wil ik Peter Visser hartelijk bedanken 
voor de verhelderende en hartstochtelijke gesprekken over de bosbouw, ook nog dank voor 
de fietstocht door de boswachterij. Tot slot gaat mijn dank ook uit naar het 
Staatsbosbeheerteam van het Meindertsveen die zo vrij zijn geweest om mij toegang te 
verschaffen tot hun indrukwekkende archief. 
 
Met de geboorte van mijn dochter tijdens het schrijven van mijn laatste hoofdstuk, is mijn 
scriptietijd ook een hele bijzondere geworden. Het was soms zoeken naar momenten om de 
focus op de scriptie te houden, met heel veel korte nachten en de bijbehorende kleine oogjes. 
Speciale dank daarom aan mijn vriendin, maar ook zeker mijn zoontje, die mij ten alle tijden 
door dik en dun hebben gesteund. Het schrijven van deze scriptie, betekend ook het einde van 
een fijne en leerzame studieperiode. Of zoals het sprookje zou zeggen: „Wat ben ik blij, nu ik 
lig op mijn andere zij'’.  
 
Er rest mij verder niets meer te zeggen, dan u veel verwondering en leesplezier toe te wensen. 
 
Leo Bouwmeester 
 
Augustus 2022  

 
1 Provinciale Drentsche en Asser courant, 01-07-1924.  
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Samenvatting 
 
In dit onderzoek wordt de ontginning, aanleg en het gebruik van boswachterij Gieten 
beschreven. Om tot die beschrijving te komen is er literatuur-, en archiefonderzoek gedaan. 
Ook is er veel gebruik gemaakt van kaartstudie, zowel historische, huidige, thematische als 
eigen GIS-kaarten.  Zoekmachine ‘Delpher’ is daarnaast ook veelvuldig geraadpleegd om 
oude krantenberichten op te rakelen. Tot slot is er ook gesproken met mensen die gewerkt 
hebben in de boswachterij. Aan de hand van deze methodiek worden de volgende 
onderzoeksthema’s aangehouden: het landschappelijk en cultuurhistorisch uitgangspunt 
(hoofdstuk twee), de historische bosontwikkeling tussen 1922 en 1946 (hoofdstuk drie) en het 
gebruik van het bos in de periode 1946 tot heden (hoofdstuk vier). 
 
Het eerste hoofdstuk geeft de stand van onderzoek wat betreft jonge heideontginningen en 
heidebebossingen. Gevolgd door de onderzoek afbakening, probleemstelling, 
onderzoeksvragen en methoden. 
 
In het tweede hoofdstuk gaat in op het ontstaan van het landschap: hoe is de basis voor het 
gebied in het pleistoceen en holoceen ontstaan? Belangrijke factoren zijn de laatste drie 
ijstijden die veel invloed hebben op de vorming van Drentse landschap. Met name het Saalien 
was belangrijk geweest, doordat in deze periode het Hondsrugcomplex is ontstaan. Onder 
druk van het ijs en later door smeltwater, is er een patroon van kaarsrechte evenwijdige ruggen 
in het Drentse landschap ontstaan. Het studiegebied bevindt zich op de westflank van 
Hondsrug, de grootste van dit ruggenstelsel.  
 
In het Holoceen werd het studiegebied bosrijker, maar dat veranderde met de komst van de 
mens. Onder invloed van menselijke ingrepen, is het bos gedegradeerd in de Middeleeuwen 
tot een enorm uitgestrekt heideveld: het Gieter- en Gasselterveld. Het veld was van belang 
voor de omliggende nederzettingen, doordat de schapen hier over de hei liepen. Oftewel, hun 
bron van inkomsten en mestbehoeftes. Dankzij de komst van de kunstmest eind 19e eeuw, 
waren de enorme schapenkuddes niet meer nodig. En landelijk was er echter een tekort aan 
hout, waardoor de roep voor de aanleg van nieuwe bossen groter werd. 
Ontginningstechnieken verbeterden waardoor opeens grote stukken woeste grond ontgonnen 
konden worden ten behoeve van de land- of bosbouw. Op het Gasselterveld ligt een van de 
eerste heidebebossingen van Drenthe: de Gasselterdennen en de Heerenkamp.  
 
Het derde hoofdstuk geeft het verloop van de historische bosontwikkeling van de boswachterij 
weer: de maatschappelijke ontwikkelingen vooraf, de aanloop ernaartoe, de aankoop, het 
ontginningsplan en de ontwikkeling van het bos. Ook worden bosbouwkundige termen bij de 
kop gepakt zoals de houtvesterijen, houtvesters en boswachters. Het ontstaan van het plan 
om het Gieter- en Gasselterveld te ontginnen en tot bos om te vormen, komt voornamelijk 
voort uit de grote werkloosheid dat er na de Eerste Wereldoorlog heerste. Bovendien was de 
vraag naar hout groot. Onder leiding van houtvester Jansen, wie een van de belangrijkste 
houtvesters in Drenthe is geweest, werd eerst is het noordelijk deel van het studiegebied in 
1922-1930 (diep) gespit. Tot 1927 gebeurde dit met werklozen, van 1927-1931 met de ploeg, 
waarna er na 1931 weer gebruik gemaakt kon worden van werklozen. In 1946 bereikte de 
boswachterij de maximale uitbreiding. Naast het spitwerk, hadden de werklozen nog andere 
werkzaamheden. Waaronder het aanleggen van keienwegen, het graven van sloten en 
greppels. Betrokken partijen waren Staatsbosbeheer, de Gemeente Gieten, Gasselte en Anloo, 
de waterschappen van het Gasselter- en Gieterveld, de Dienst van de Werkverschaffing (Ministerie 
van Landbouw) en in mindere mate de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD).  
 
Vervolgens komt het laatste thema aan bod in hoofdstuk vier: het gebruik van het bos in de 
periode 1946 tot heden. De boswachterij Gieten is van oorsprong hoofdzakelijk ingericht voor 
de productie van hout. Tegenwoordig zijn er echter drie hoofdfuncties in bossen te 
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onderscheiden: die van houtproductie, recreatie en natuur. Na de tweede wereldoorlog was er 
wederom een tekort aan hout, waardoor er een rationalisatie en mechanisatie plaatsvond 
binnen de bosbouw. Mensen en geld moesten in de bosbouw planmatiger worden ingezet, zo 
werd net na de Tweede Wereldoorlog geopperd. In het vooroorlogse productiebos was er 
weinig tot geen aandacht geschonken aan recreatievoorzieningen. Bij de inrichting van de 
boscomplexen zijn de rechttoe rechtaan lanen voor de afvoer van hout en de grotendeels 
weinig variërende bossen, opgedeeld in even grote blokken: perfect voor de houtproductie, 
maar niet voor de recreant. De belangrijkste ontwikkeling was de naoorlogse toenemende 
autodichtheid in Nederland. Deze toenemende mobiliteit van de Nederlandse bevolking ging 
gepaard met meer vrije tijd, hogere lonen en de drang om er uit te gaan. Het resultaat was dat 
men de bossen introk, waardoor de Staatsbossen anders ingericht moesten worden. 
Gemarkeerde wandelroutes, spartelvijvers, dagcampings, pleisterplaatsen en geasfalteerde 
wegen ontstonden. Dankzij een aantal heftige stormen in de zeventiger jaren, gingen er een 
behoorlijk aantal bospercelen naar de vlakte. Dit was voornamelijk bij monocultures van 
naaldhout het geval en veel minder bij een gemengde aanleg met loofhout. Enkele 
stormvlaktes zijn herbebost, maar enkele zijn ook omgetoverd tot recreatie- of 
natuurontwikkeling. Dit betekende deels ook de opkomst van het multifunctionele bos, waarin 
houtproductie, natuur en recreatie hand in hand gaan.  
 
Tot slot worden in hoofdstuk vijf de conclusies en aanbevelingen besproken. Ten aanzien van 
dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat boswachterij Gieten in een relatief kort 
tijdsbestek aan sterke veranderingen onderhevig is geweest. De cultuurhistorische 
landschapselementen van vóór de bosaanplant zijn nog aanwezig, maar verdienen meer 
aandacht. Ook de ontginningsgeschiedenis mag worden verteld aan bezoekers, zodat de de 
historie niet verloren zal gaan. Vooral in de huidige tijd waarin klimaatverandering, 
stikstofproblematiek en recreatiedruk vragen om robuuste plannen voor de boswachterijen. 
Een toekomst voor het bos waarin houtproductie, recreatie, natuur en cultuurhistorie hand in 
hand moeten gaan lopen.  
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1.1  Maatschappelijke aanleiding tot het onderzoek 
 
‘Topdrukte bij het Gasselterveld!’, kopte het Dagblad van het Noorden in de zomer van 2019.2 
Een dergelijke krantenkop is zeker niet incidenteel te noemen, want sinds de opening van de 
nieuwe zwemplas in 2013 in boswachterij Gieten-Borger was het bijna iedere zomer wel raak.3 
Nadat de zandwinningsactiviteiten bij deze plas zijn stopgezet en plaatsmaakte voor de functie 
van zwemplas, is de recreatieve druk al maar groter geworden rondom deze zwemplassen in 
de boswachterij. Daarbij komt ook nog een recentelijk goedgekeurd plan voor de bouw van 
een hotel met 70 recreatiewoningen aan de rand van het bos, pal naast de waterplassen en 
aan de N34.4  
 
Het Gasselterveld is onderdeel van boswachterij Gieten-Borger, een vroeg 20e-eeuws 
ontginningsbos. Naast de waterplassen herbergt de boswachterij talloze zand- en 
keienwegen, die recreanten door de boswachterij loodsen, zowel fietsers, als ruiters en 
wandelaars. In onze huidige tijd horen bossen en Drenthe als vanzelfsprekend bij elkaar, maar 
zo volstrekt logisch is deze redenering eigenlijk niet. Het is dan ook haast ondenkbaar dat 
honderd jaar geleden ditzelfde gebied een groot en desolaat heidegebied was.  
 
Tot en met de 19e eeuw is Drenthe in het algemeen immers te omschrijven als een woeste 
vaak lege vlakte met hier en daar een dorp, dat je vaak al van enige afstand kon zien liggen. 
Een wijds gezicht waarin de openheid juist floreerde en het ‘bos’ een niet bepalend beeld was. 
De heide was de plek van de herder, die zijn schapenkudde dag in dag uit door het eenzame 
landschap loodste, de plek waar de schilder het open landschap op het doek tot leven 
probeerde te brengen, maar ook de plek van de verdwaalde reiziger. Naast Drenthe, kampte 
ook de rest van Nederland met grote gebieden zogeheten ‘woeste gronden’ (figuur 1.1). Er is 
echter in meer dan honderd jaar landschappelijk enorm veel veranderd in Nederland. In de 
19e en 20e eeuw is veel van deze woeste gronden ontgonnen tot cultuurland: een 
ontginningslandschap dat tot de normaalste zaak van Nederland behoort.  
 
Er is een gebrek aan wetenschappelijke studies naar de landschapsgeschiedenis van dit soort 
jonge ontginningslandschappen uit de 19e en 20e eeuw, waardoor deze jonge cultuurlaag te 
weinig aandacht en waardering verdiend. Tot die jonge cultuurlaag behoren ook de 
boswachterijen van Staatsbosbeheer. De algemene geschiedenis van deze relatief jonge 
boswachterijen komen heel versnipperd in de beschikbare literatuur terug. Een gedetailleerde 
analyse van de geschiedenis en ruimtelijke opbouw van ontginningsgebieden ontbreekt vaak. 
Daarom staat de procesmatige en ruimtelijke invalshoek bij het hierna beschreven onderzoek 
centraal. Het is onbekend hoe de vroegere boswachterij Gieten zich ruimtelijk heeft ontwikkeld 
en hoeveel invloed dit heeft gehad op het landschap. Die kennislacune vormde daarom de 
aanleiding tot dit onderzoek.  
 
  

 
2 Dagblad van het Noorden, 19-06-2021.  
3 Dagblad van het Noorden, 31-07- 2020; RTV Drenthe, 2-06-2021; Dagblad van het Noorden, 11-03-2021. 
4 Dagblad van het Noorden, 22-10-2021. 
 



 11 

 
   
 
  

Figuur 1.1: Kaart van H. Blink uit 1892 waarin het overzicht van de woeste gronden op gemeentelijk niveau, gemeten in 
percentages. 
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1.2  Stand van het onderzoek   
De gedachtenvorming, besluitvorming en methoden en technieken van de aanleg van 
boswachterij Gieten zijn alleen te begrijpen vanuit de bredere context van de jonge 
heideontginning en ontginningsbossen in bredere zin, zowel in Drenthe als in Nederland als 
geheel. Ontwikkelingen in de bosbouw kunnen namelijk niet los worden gezien van de 
landbouwkundige, sociale, economische of maatschappelijke ontwikkelingen die in de periode 
1922-1946 hebben plaatsgevonden. In dit hoofdstuk worden daarom de belangrijkste 
publicaties over jonge heideontginningen en ontginningsbossen in Nederland en Drenthe op 
een rij gezet, aangevuld met de literatuur over de boswachterij Gieten zelf.  
  
Landschapshistorische publicaties 
In de 19e eeuw lag veel woeste grond met grote oppervlakten in eigendom bij de 
markgenootschappen van de voornamelijk Oost-Nederlandse zandgebieden. Na de markewet 
van 1886 werden in Drenthe veel markegronden gescheiden. De verdeling van deze 
oorspronkelijk gemeenschappelijke gronden ging echter allesbehalve functioneel. Door 
historisch geograaf Demoed is de geschiedenis van de markescheiding uitgebreid beschreven 
in zijn proefschrift Mandegoed schandegoed.5 Hij is nagegaan wat de impact van de verdeling 
van de markegronden in de 19de eeuw betekende voor zowel de sociale structuur als de 
ruimtelijke gevolgen in de marken. 
 
Een van de bekendste interdisciplinaire onderzoeken in het Drentse landschap is die van Th. 
Spek naar het Drentse esdorpenlandschap.6 Aan de hand van een verscheidenheid aan 
bronnen richt deze studie uit 2004 zich voornamelijk op reconstructie van het middeleeuwse 
en vroegmoderne Drentse landschap, veel minder op de moderne periode. Dat geldt niet voor 
de ‘Landschapsbiografie van de Drentsche Aa’ uit 2015, waarin wel uitgebreid aandacht aan 
de 19e en 20e eeuw wordt besteed.7 Een gedetailleerd beeld over de boswachterijen komt 
echter weinig aan bod. 
 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de randen van het studiegebied onderhevig 
geweest van ruilverkavelingen. De boswachterij ligt met een aantal percelen aan de randen 
aan verschillende ruilverkavelingsblokken, zoals Gieten-Gasselte. Over de veranderingen in 
de laatste 100 jaar is het boek Een bewogen ruimte van B. Hanskamp geschreven.8 
Gedetailleerd is in de jaren ’70 een rapport verschenen met een beknopte gebiedsbeschrijving 
van Gieten-Gasselte, maar ook de gemaakte veranderingen zijn in kaart gebracht.9  
 
Tot slot is er in 2010 een ruimtelijke ontwikkelingsvisie verschenen van het Gasselterveld, dat 
veel informatie samenvat over landschap, natuur, recreatie en de toekomstplannen van het 
Gasselterveld.10 Voor deze integrale visie werkten de Gemeente Aa en Hunze, 
Staatsbosbeheer en de Provincie Drenthe samen.   
 
Onderzoek naar jonge heideontginningen en bebossingen in Nederland 
De 19e- en 20e-eeuwse cultuurlandschappen zijn nog weinig onderzocht en dat terwijl de 
laatste twee eeuwen in landschappelijk opzicht enorm veel veranderd is. Er zijn wel een aantal 
boeken geschreven die expliciet op deze landschappelijke veranderingen in gaan.  
 
De Historia foresti: Nederlandse bosgeschiedenis van J. Buis is voor de bosgeschiedenis van 
Nederland een breed naslagwerk, waarin verschillende thema’s binnen de bosbouw wordt de 

 
5 Demoed, 1987. 
6 Spek, 2004. 
7 Spek et al, 2015. 
8 Hanskamp & Dekker, 2012. 
9 Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1972. 
10 Parklaan Landschapsarchitecten, 2010. 
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geschiedenis van alle zijden bekeken en geïnterpreteerd.11 Het boekwerk is echter niet visueel 
ingesteld. Daarnaast loopt de bosgeschiedenis tot aan het jaar 1850, waardoor de laatste 150 
jaar ontbreken.  
Met het 40-, 100-, en 120-jarig bestaan van Staatsbosbeheer zijn er steeds jubileumboeken 
uitgegeven in respectievelijk het jaar 1939, 1999 en 2019. Uitgebreide boeken geschreven 
over het ontstaan en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Staatsbosbeheer.12 Het 
boekwerk is echter op landelijk niveau geschreven, waardoor een gedetailleerde beelden 
ontbreken. Naast deze algemene overzichtswerken zijn in de periode zelf of daarvoor 
verschillende boeken uitgegeven die de methoden, technieken, denkwijzen en ontwikkelingen 
in de bosbouw beschreven.13   
 
Onderzoek naar jonge heideontginningen en bebossingen in Drenthe 
Tot op de dag van vandaag is Paul Thissen nog steeds de grondlegger binnen het spectrum 
van de jonge ontginningslandschappen. In zijn proefschrift over de ontginning van heidevelden 
in Peelland geeft hij belangrijke nieuwe inzichten over de historische context, chronologie en 
ruimtelijke ontwikkeling van deze ontginningen. In 1994 heeft dezelfde auteur in de boeken 
Jonge landschappen 1800-1994 en Boerenlandschap in Beweging. Anderhalve eeuw 
boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap een hoofdstuk over de jonge 
heidelandschappen geschreven. In het eerstgenoemde werk schrijft hij over de regionale 
verschillen van de heideontginningen. In het tweede werk wordt ingezoomd op de algemene 
landbouwontwikkelingen in het veranderende landschap in Drenthe.14 Chronologisch wordt er 
een compleet beeld geschetst met betrekking op de heideontginningen, de ruilverkavelingen 
en de veranderende waterhuishouding. Wederom blijft het een algemeen verhaal en mist de 
focus op een deelgebied.  
 
Die focus heeft het boek: De ontginning "Het Zeyerveld" in Drenthe wel, doordat hierom inzicht 
wordt gegeven op een specifiek ontginningsproject in Drenthe.15 Het is een relatief klein boekje 
dat het proces van begin tot eind redelijk gedetailleerd beschrijft. Het blijft echter een 
bescheiden beschrijvend geheel, waardoor de wetenschappelijk insteek ontbreekt.  
 
In het Nederlandsch Boschbouw-tijdschrift heeft de bosbouw in een reeks artikelen vanaf 1928 
aandacht gekregen. Voornamelijk de artikelen van J.H. Gerlings, J.J.M. Jansen en J.L.W. 
Blokhuis zijn van belang, waarbij Jansen ook de allereerste houtvester van houtvesterij Assen 
was (1916 t/m 1940). Zowel Blokhuis als Jansen hebben veel bosbouwvoorbeelden en 
experimenten beschreven uit Drenthe.16  
 
De masterscriptie van Hans Kijk in de Vegte laat een gedetailleerd beeld zien in het proces 
voorafgaand, tijdens en na het ontginningen van de heidelandschappen rondom Ruinen in 
zuidwest Drenthe. Met name de verschillen in werkwijzen van organisaties 
(heidemaatschappij, Staatsbosbeheer, particulieren etc.) heeft hij uitgekiend onderzocht.17 De 
heer Kalb heeft in 1984 de bosontwikkeling in Drenthe onderzocht.18 Hij gaat hier vrij 
gedetailleerd in op de ontwikkelingen van de boswachterijen, waaronder ook die van Gieten. 
Daarnaast geeft hij een beschrijving van de maatschappelijke bosfuncties, evenals de 
toekomst van de Drentse bossen toentertijd. Het is echter een proefschrift dat visueel geen 
inzicht geeft en daarnaast blijft hij op de grote hoofdlijnen zitten. Een gedetailleerde casestudy 
ontbreekt. Casestudies geeft Van Laar wel in zijn verslag met korte beschrijvingen en kaarten 

 
11 Buis, 1985. 
12 Steijn & Staatsboschbeheer, 1939; Buis et al., 1999. 
13 Jager Gerlings,1943. 
14 De Harde et al., 1994; Bieleman et al., 1994. 
15 Dilling, 1915. 
16 Ool & Staatsbosbeheer 2019. 
17 Kijk in de Vegte, 2018; Lonkhuyzen J.P. van, 1924; Schermbeek A.J., 1898. 
18 Kalb, 1984. 
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van 21 boswachterijen in Drenthe en Overijssel.19 Hij geeft een beschrijving van de 
representatieve eenheden en karakteristieke delen binnen de boswachterijen. De casestudies 
zijn echter wel summier en een complete landschappelijke analyse ontbreekt van een 
boswachterij.  
In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de 
heidebebossingen na 1900 in Drenthe en Overijssel, als onderdeel van de zogeheten collectie 
Groeneveld. In kasteel Groeneveld te Baarn was het idee ontstaan om een bosbouwmuseum 
te beginnen, dat door Staatsbosbeheer ter beschikking werd gesteld. En zo geschiedde dat in 
1982 “Het kasteel Groeneveld met het Nationaal centrum voor Bos, Natuur en Landschap van 
het Staatsbosbeheer” werd geopend. Het doel van de kring Groeneveld was ‘"Het geven van 
een min of meer volledig beeld van de historische ontwikkeling van het technisch beheer van 
bossen en andere natuurgebieden in Nederland, door middel van werktuigen, 
gereedschappen, kaarten en documenten". Een volledige uitwerking van alle boswachterijen 
is niet gelukt, voornamelijk door het gebrek aan fondsen. Onder leiding van J.N. van Laar nog 
er nog wel verschillende boswachterijen verder onderzocht, voornamelijk in de vorm van 
stage- en scriptieopdrachten. In 1994 is er onderzoek geweest naar de bossen rondom 
Emmen.20 Dit onderzoek geeft bos historisch een gedetailleerd beeld over de boswachterij 
Emmen. Onder andere door middel van hulp en adviezen van de boswachters en oud-
boswachters geeft het een bijzonder inkijkje in vroegere tijden. Echter is het gericht op de 
bosbouw en het beheer. Dit komt mede doordat er gebruik is gemaakt van karakteristieke 
delen en representatieve eenheden, een cultuurhistorische waarderingsmethode. Een 
interdisciplinaire aanpak mist enigszins. Een ander belangrijk onderzoek uit de collectie, is het 
historisch onderzoek van G. Venema uit 1995 naar de Boswachterij Gieten.21 Dit rapport 
beschrijft de historie en de karakteristieke delen van de boswachterij Gieten, maar ook hoe de 
beheersituatie anno 1995. Het onderzoek is voornamelijk gericht op de boscomponent, en 
minder op de wisselwerking van het landschap als geheel. Het interdisciplinaire karakter is 
hierdoor summier. 
 

1.3  Afbakening van het onderzoek  
 
De keuze voor de boswachterij Gieten, en niet een andere boswachterij, is voornamelijk een 
persoonlijke keuze geweest. Er waren wel een aantal afwegingen, die de keuze 
vergemakkelijkten. Een belangrijk punt is dat er nog een volledige ontginningskaart 
beschikbaar is van Staatsbosbeheer, net als andere belangrijke archiefmaterialen. Hierdoor 
kan de reconstructie van de bosontwikkeling vollediger beschreven worden. Ook de ligging 
speelt een rol, aangezien er voldoende aardkundige en cultuurhistorische relicten in het gebied 
te vinden zijn. Tot slot is er ook ruimte voor andere bijzondere ontginningsstructuren en dat 
maakt het geheel tot een boeiend studiegebied.  
 
Afbakening in ruimte (figuur 1.2) 
De afbakening in gebied baseert zich op de bebossingskaart van de boswachterij Gieten. De 
voormalige boswachterij ligt precies te midden van de dorpen Grolloo, Rolde, Gieten en 
Gasselte en is ongeveer 1078 hectare groot. Het beekdal van het Andersche Diep begrenst 
het westelijk deel, het voormalige Drouwenerveld het zuidelijk deel, tevens de markegrens.  
 

 
19 Van Laar, 1984. 
20 Den Ouden & Roosenschoon 1994. 
21 Venema, 1995. 
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Figuur 1.2: Het studiegebied in beeld (bron: eigen bewerking in QGIS) 

 
Afbakening in tijd 
De onderzoeksperiode betreft de periode 1921-1946. De aankoopakte van Staatbosbeheer 
stamt uit 1921, vandaar de keuze voor het jaar 1921 als beginpunt. De belangrijkste periode 
is 1921 – 1946, aangezien in 1946 de laatste grondaankopen gedaan werden. De grootste 
landschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden binnen die periode. Zonder enige 
vorm van voorgeschiedenis en de functieverschuivingen na de aanleg zou dit onderzoek 
weinig context geven. De huidige ontwikkelingen in de boswachterij worden meegenomen in 
het onderzoek, mede door recente ontwikkelingen op landschappelijk gebied.  
 
Thematische afbakening 
Dit onderzoek hanteert een aantal thema’s. Allereerst wordt er een korte landschapsgenese 
van het studiegebied gegeven, waarin de aardkundige en het cultuurhistorische uitgangspunt 
geschetst wordt. Vervolgens wordt het geheel in cultuur gebracht en bebost. Dit gehele proces 
zal zowel in de ruimtelijke zin als de maatschappelijke zin van het woord worden beschreven. 
Tot slot zijn er functies en de waarderingen te geven aan het studiegebied, nadat het in cultuur 
is gebracht. Wat betreft deze functies wordt er eerst gekeken naar het productiebos, dat vanaf 
het begin de hoofdfunctie was. Later is dit meer verschoven naar recreatie. Vanwege de 
omvang van dit onderzoek is de keuze gemaakt vooral te focussen op deze 
functieverschuiving. Op basis van bovenstaande thematiek zijn de hoofdstukken ingedeeld. 
 

1.4  Probleem- en vraagstelling  
Uit de bespreking van de stand van het onderzoek werd duidelijk dat onderzoek naar de 
Nederlandse cultuurlandschappen van de 19e en 20e eeuw schaars zijn. Wat er gedetailleerd 
is beschreven, gaat voornamelijk over de gebruikte technieken tot het ontginnen. Ook voor de 
geschiedenis van de heidebebossingen in Drenthe is onderzoek nog spaarzaam. Deze lacune 
betreft in het bijzonder de ontginningsaanpak, sociale organisatie en politiek-administratieve 
context ervan. De invloed van de bosontwikkeling op het landschap voorafgaand, tijdens en 
na de bosaanplant is nog te summier in kaart gebracht. Inzicht hierin is noodzakelijk bij het 
beheer van het gebied, zeker nu in het gebied verschuivingen in functies plaatsvinden die 
mogelijk ook landschappelijke ingrepen met zich meebrengen. Een concrete inventarisatie en 
eenduidige waardering ontbreekt hierin. Dit onderzoek wil één van de kennislacunes op dit 
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gebied proberen te vullen, te weten de geschiedenis van de landschappelijke 
voorgeschiedenis, de bebossingsgeschiedenis en het gebruik met functieverschuivingen van 
boswachterij Gieten. Zodoende kom ik tot de volgende hoofdvraag: 
 
Hoe zag de historische bosontwikeling van boswachterij Gieten eruit in de periode tussen ca. 
1921 tot heden? Met welke belangen, doelen en motieven werd de bosaanplant uitgevoerd en 
welke invloed had dit op de aardkundige en cultuurhistorische relicten van het landschap? 
 
Dankzij de onderstaande indeling naast een thematische insteek, ook voor een zekere 
chronologie in het onderzoek.  

Thema A: De landschappelijke en cultuurhistorische uitgangssituatie; 

Thema B: De historische bosontwikkeling in de fysieke en maatschappelijke ruimte; 

Thema C: Gebruik van de bossen. 

Thema A: De landschappelijke en cultuurhistorische uitgangssituatie 
 
Hoofddeelvraag: Wat zijn de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende 
landschappelijke kenmerken in de omgeving van de boswachterij Gieten tot aan 1922? 
 
Onderstaande deelvragen ondersteunen het beantwoorden van de hoofdeelvraag en worden 
als deelhoofdstukken geschreven:  
2.1 Hoe is de fysisch- geografische opbouw van het studiegebied? 
2.2 Welke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er heide ontstond?  
2.3 Door wie werd het studiegebied gebruikt vóór de ontginningen en hoe uitte zich dat in het 

toenmalige landschap?  
2.4 Welke aardkundige en cultuurhistorische sporen zijn er te identificeren in het studiegebied? 
 
 
Thema B: Historische bosontwikkeling 
 
Hoofddeelvraag: Wat zijn de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende 
landschappelijke kenmerken uit de aanlegperiode van de boswachterij Gieten, 1922 t/m 1946? 
 
Onderstaande deelvragen ondersteunen het beantwoorden van de hoofdeelvraag en worden 
als deelhoofdstukken geschreven:  
3.1 Welke ontwikkelingen bevorderden de ontginningen? 
3.2 Hoe stond de bosbouw ervoor in Drenthe? 
3.3 Welk ontwerpplan heeft voor de ontginning aan de basis gestaan? 
3.4 Wie verbonden zich aan deze opgaven en waarom? 
3.5 Welke bomen zijn er geplant, waar en op welke volgorde? 
3.6 Welke delen van het plan zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd, welke niet en waarom? 
3.7 In welke mate is er rekening gehouden met de aardkundige en cultuurhistorische relicten 

toentertijd? 
3.8 Welke boshistorische sporen zijn er terug te vinden in het studiegebied? 
 
 
Thema C: Gebruik van het bos  
 
Hoofddeelvraag: Wat zijn de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende 
landschappelijke kenmerken ontstaan na de aanleg van de boswachterij Gieten, van 1946 tot 
anno nu? 
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Onderstaande deelvragen ondersteunen het beantwoorden van de hoofdeelvraag en worden 
als deelhoofdstukken geschreven:  
4.1 Voor welke doeleinden is het bos in de loop der jaren gebruikt? 
4.2 Welke verschillen en overeenkomsten in bosgebruik zijn er tussen +- 1946 en heden te 

vinden? 
4.3 Door wie en hoe is het studiegebied beheerd sinds 1946? 
4.4 Hoe ziet de toekomst van het studiegebied eruit? 
 

1.5  Onderzoeksopzet & methodiek 
 
Dit onderzoek is verdeeld in vier verschillende delen (figuur 1.3). Met de opeenvolging van 
ieder deel hanteert dit onderzoek een bepaalde chronologie en thematiek. Voor een groot 
gedeelte is dit onderzoek gebaseerd op de biografische aanpak van de landschapsbiografie 
van Spek, doordat het onderzoek zich chronologisch en thematisch verdeeld is. Het onderzoek 
is interdisciplinair en zal meerdere methodes aanboren. Het richt zich op het fysische 
landschap, de invloedssferen van de dorpen, de historische bosontwikeling, het (land)gebruik 
en waardering van het studiegebied. Het huidige versnipperde speelveld aan informatie dat te 
vinden is, zal via deze interdisciplinaire studie gekneed worden tot een mooi geheel.  

 
In deel I wordt de fysische geografie en de antropogene invloed van het studiegebied 
beschreven, tot de grootschalige bosaanplant in 1922. Deze vormen het landschappelijke en 
cultuurhistorische uitgangspunt van het onderzoek. Hieruit volgt een algemene 
gebiedsbeschrijving, met onder andere de aardkundige en cultuurhistorische relicten in het 
studiegebied. Dit doel wordt bereikt middels literatuurbeschrijvingen, (lokaal) historische 
publicaties, (historische) cartografie in combinatie met GIS over het studiegebied. Met behulp 
van GIS zijn aardkundige sporen in het landschap geanalyseerd door bestudering van de 

Figuur 1.3: Schematische weergave onderzoeksopzet. 
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geomorfologische en de bodemkaart. Daarnaast bevat de AHN-hoogtekaart in combinatie met 
Hillschade ook interessante data voor zowel aardkundige als antropogene sporen. Historische 
kaarten zijn geanalyseerd op relictlocatie, steeds in combinatie met de huidige situatie. De 
relicten in het huidige landschap worden concluderend beschreven. 
 
In deel II wordt de historische bosontwikkeling beschreven. Naast de ruimtelijke veranderingen 
die in kaart worden gebracht, wordt ook de procesmatige kant beschreven. Er wordt inzichtelijk 
gemaakt wie er betrokken bij is geweest, keuzes die toentertijd gemaakt zijn en hoe dit invloed 
had op de daadwerkelijke uitvoering. Hiervoor is er naast literatuuronderzoek, GIS-analyses, 
kaartstudies en veldonderzoek, ook archiefwerk uitgevoerd. De volgende archieven worden 
geraadpleegd; het Drents Archief, Nationaal Archief, Delpher, streekarchieven van Gasselte 
en Gieten. Met name het Nationaal Archief zal een waardevolle plek zijn, aangezien daar het 
archief van Staatsbosbeheer ligt opgeslagen. In de mappen van houtvesterij Assen zullen 
verschillende brieven, aankoopaktes, kaarten en andere officiële communicatiemiddelen van 
de boswachterij Gieten te vinden zijn. De belangrijkste locatie zal echter het archief van 
Staatsbosbeheer aan het Meindertsveen zijn, doordat daar de opstandleggers van de 
aanlegperiode van Gieten te vinden zijn. Op deze leggers is er per vak in de boswachterij 
Gieten beschreven welke werkzaamheden er zijn geweest, de landschappelijke 
bijzonderheden in het vak, welke opstanden zijn aangelegd en hoe deze zich hebben 
ontwikkeld. In zowel de literatuur als de archieven wordt de relevante informatie vervolgens in 
combinatie met de informatie uit deel I en de cartografie uit dit huidige deel geanalyseerd. 
 
In deel III worden de verschillende gebruiksvormen van het bos onderzocht. 
Literatuuronderzoek, archiefwerk en Delpher zijn ook in dit deel belangrijke methoden, maar 
niet alle informatie is terug te vinden in de archieven of in de literatuur. De bijzonderheden en 
anekdotes van de mensen in het veld vind je niet een rapport, maar ze zijn wel een belangrijk 
onderdeel van het collectieve geheugen. Door gesprekken te voeren met verschillende 
mensen binnen Staatsbosbeheer, maar ook met andere huidige projectmatige werkgroepen 
is er een poging gedaan om de informatie uit het collectieve geheugen over Gieten aan het 
licht te krijgen. Er is gesproken met de heer R. Sinke en P. Visser van Staatsbosbeheer over 
de historie, functie en verhalen van boswachterij Gieten. Ook is er met G. Elsinga van 
werkgroep Gasselterveld gesproken over de toekomst van het projectgebied Gasselterveld.  
 
In deel IV, het slotstuk, worden de onderzoeksvragen beantwoord en zijn alle resultaten met 
elkaar verbonden, waarin de historische bosontwikkeling en de invloed op het landschap is 
gereconstrueerd. Tot slot is er ook gereflecteerd op de methodiek en het theoretisch kader. 
Dit alles leidt tot de conclusie en discussie.  
 
 
  

Hoofdstuk 2   

Landschappelijk en cultuurhistorisch uitgangspunt  
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2.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de natuurlijke ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied van en rondom Boswachterij Gieten. Daaropvolgend 
wordt het landgebruik, de bewonings-, en eigendomsgeschiedenis geschetst. In de conclusie 
wordt er antwoord gegeven op de hoofddeelvraag van dit hoofdstuk, die hieronder staat 
weergegeven: Wat zijn de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende 
landschappelijke kenmerken in de omgeving van de boswachterij Gieten tot aan 1922? In de 
conclusie wordt er antwoord gegeven op deze hoofddeelvraag. 
 
 
2.2  De Hondsrug als basis  
 
Met zijn afwisseling van ijstijden en warmere tussenperioden is het pleistoceen (2,58 miljoen 
jaar geleden-11.700 jaar geleden) belangrijk geweest in het ontstaan van Drenthe (figuur 2.1). 
Met name de laatste drie ijstijden zijn van belang geweest: Elsterien (475.000 – 410.000 jaar 
geleden), het Saalien (370.000 – 130.000 jaar geleden) en het Weichselien (116.000 – 11.700 
jaar geleden).22 

 

 
2.2.1 Geologische en geomorfologische ontwikkeling 
 
Elsterien (475.000 – 410.000 jaar geleden) 
Tijdens deze ijstijd ligt er landijs over Drenthe, die diepe geulen heeft achter gelaten. De 
zogeheten tunneldalen of erosiegeulen, opgevuld door grove zanden. Uit deze periode zijn er 
twee opvallende afzettingen te vinden: potklei en Peelozand (figuur 2.2).23 Het witte zand, dat 
opvallend glinsterend, is door het ijs meegevoerd vanuit de Eridanosrivier. In de ondergrond 

 
22 Bregman et al. 2015, 26. 
23 Stouthamer et al.  2015, 162. 

Figuur 2.1: Bij het aardkundig monument van Donderen in een voormalige zandgroeve zijn de laatste drie 
ijstijdlagen prachtig zichtbaar gemaakt (links) (bron: https://www.dehondsrug.nl/verhalen/ijstijden/). 
Maximale ijsuitbreiding tijdens de laatste drie ijstijden (rechts), rode lijn: Weichselien; Gele lijn: Saalien; 
Blauwe lijn: Elsterien. 
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vinden we deze laag terug als een vrij dik pakket. Op sommige plaatsen vind je dit zand tot 
aan de oppervlakte, zoals bij het Drouwenerzand en het Balloërveld het geval is.24 De 
zandafgraving die actief is geweest in het studiegebied zoog dit zand op om te gebruiken als 
bouwmateriaal.  
Ook het potklei is soms aan de oppervlakte te vinden. Het is een hele fijne en meestal 
donkergrijze of grijszwarte kleisoort. Ook hier vinden we meestal kleine glinsterende 
mineralen, zoals we die ook in het Peelozand vinden. Het is uitstekend materiaal om potten 
mee te bakken, wat in de Middeleeuwen ook veelvuldig is gedaan.25 De potklei vinden we niet 
aan de oppervlakte in het studiegebied, maar wel op een diepte van ongeveer 30 meter ten 
opzichte van het maaiveld.  
 
 

 
Figuur 2.2: Een doorsnede van west naar oost door het studiegebied. De drie ijstijden zijn zichtbaar, het ene pakket 
wat dikker dan de ander. Een enorm pakket watervoerend Peelozand en een ondoorlatende laag potklei uit het 
Elsterien, een kleine laag slecht doorlatende laag keileem uit het Saalien, vrijwel alles afgedekt door het dekzand 
uit het Weichselien (bron: DINO-loket). 

 
Saalien (370.000 – 130.000 jaar geleden) 
Het studiegebied ligt gesitueerd op de westflank van de Hondsrug, dat onderdeel is van het 
zogeheten Hondsrugcomplex.26 De Hondsrug is met zijn sterke gradiënt aan de oostkant, 
omvang en lengte de meest prominente rug in dit complex aan ruggen en dalen. De overige 
ruggen van het complex zijn vanaf het westen gezien: de rug van Norg, Zeijen, Rolde en 
Tynaarlo. Net als de andere ruggen is de Hondsrug een zogeheten megaflute, een glaciale 
lineaire landschapsvorm.27 Dit is ontstaan tijdens het Saalien en verder gevormd in de 
interglaciale periode die erop volgde, het Eemien (130.000 – 115.000 jaar geleden).28  
 

 
24 Bregman et al. 2015, 27. 
25 Bregman et al. 2015, 28. 
26 Bregman et al. 2015, 31. 
27 Bregman 2012, 105. 
28 Bregman et al. 2015, 35. 
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Aan het einde van het Saalien ontstond er een ‘snelle’ ijsstroom vanuit het uitgestrekte massa 
van ‘dood’ landijs (figuur 2.3). Onder de druk van het ijs werd de grond eronder als het ware 
omgeploegd werd. Na het afsmelten van het ijs ontstonden er in de dalen van het 
Hondsrugcomplex diepe smeltwaterrivieren, zoals het Andersche diep en de Hunze. Tijdens 
de start van de interglaciale periode daarna, het Eemien, is het verder gevormd door afvoerend 
smeltwater. Kenmerkend is de afzetting van keileem; een mengsel van puin, klei, zand en 
keien.29  
 

 
Figuur 2.3: De langzame ijsstroom die over Drenthe en Groningen heen walste (links) en vervolgens het 
Hondsrugcomplex heeft gekneed. Op de AHN-kaart van Nederland zien we de kaarsrechte lijnen uit dit complex 
(rechts), het studiegebied bevindt zich op de flank van de meest rechter rug (de Hondsrug) (bron: 
https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen-1/het-hondsrug-complex en AHN.nl.)  

 
Weichselien (116.000 – 11.700 jaar geleden) 
In tegenstelling tot het Elsterien en Saalien bereikte het landijs Drenthe ditmaal niet. De grens 
van de maximale uitbreiding van het landijs bleef steken bij Jutland in Denemarken. Er 
ontstond echter wel een uitgestrekt toendralandschap met een permafrostbodem. Zo kon 
smeltwater en de regen niet goed wegzakken. Zomers wou de bovenste toplaag wel 
ontdooien. Er ontstond hierdoor een papperige massa in de bovenste toplaag die weggespoeld 
werd, waardoor er op steile hellingen de droogdalen ontstonden. Deze vinden we voornamelijk 
aan de oostkant van de Hondsrug. Dit kwam mede doordat de oostkant een sterke gradiënt 
kende ten aanzien van het Hunzevallei (figuur 2.4). Aan de westkant van de Hondsrug vinden 
we die droogdalen niet zo scherp, aangezien de gradiënt een veel vlakker verloop heeft. We 
vinden daar echter wel de bovenloop van de Andersche diep, de oostelijke hoofdtak van de 
Drentsche Aa. In deze periode is onder de aanvoering van de wind, een laag dekzand afgezet.  

 
29 Stouthamer et al.  2015, 180. 
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Dankzij de permafrost konden er pingo’s gevormd worden, doordat grondwater niet door de 
bevroren bodem heen kon komen en juist in die bovenste laag bevroor. Onder aanvoering van 
het grondwater, ontstond er een groeiende heuvel van ijs. Naarmate het warmer is gaan 
worden op aarde, zijn ook de pingo’s afgesmolten tot ronde meertjes met vaak de 
kenmerkende randwal eromheen. We vinden tal van dit soort rondvormige depressies in het 
Drentse landschap (figuur 2.5). Ook in het studiegebied liggen een aantal ronde meertjes, op 
historische en geomorfologische kaarten vaak aangeduid als ‘dobbe’. Begin 20e eeuw is werd 
het studiegebied al beschreven als een bakermat met ‘eigenaardige landschapsvormen’... ‘die 
zoo geheimzinnig in het vlakke heideveld liggen.’30  
 

 
Figuur 2.5: De interactieve kaart van het Pingo Programma (links) en de bonnekaart uit 1900 van het studiegebied 
(rechts). De rode pijlen zijn na onderzoek pingoruïnes gebleken. Toponiemen vinden we op de bonnekaart, 
omcirkeld in het rood. 

 

 
30 Botke & Tammes 1928, 61. 

Figuur 2.4: Nogmaals de hoogtekaart (rechts) met een hoogteprofiel (links). Het studiegebied (blauwe rechthoek) 
ligt op de westflank van de Hondsrug. De sterke gradiënt met het Hunzedal in het oosten valt op, ten opzichte van 
het relatief vlakkere verloop in het westen (bron: AHN.nl). 
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Niet iedere dobbe is een pingoruïne, want er zijn ook depressies door uitwaaiing ontstaan 
(figuur 2.5, nr. 11). Deze depressies zijn echter veel minder diep dan een pingoruïne en 
meestal gevuld met maar een klein laagje veen.31 Op de bonnekaart zien we deze ronde 
meertjes, pingoruïne of een andere depressie, met benamingen als ‘verbergingskuil’, 
‘diepenveen’ en ‘zwarte water’.  De meestal moerassige ronde of ovale locaties op de 
bonnekaart komen er velen overeen als pingoruïne, volgens de interactieve kaart van het 
Pingo Programma (figuur 2.5).  
 
Holoceen (11.700 jaar geleden– heden) 
In het Laat-Weichselien (11.900 jaar geleden) begon het langzaam weer warmer te worden, 
waardoor de kou uit de lucht langzaam verdween. De ijskap die halverwege Duitsland lag trok 
zich terug naar Scandinavië, waardoor de droog gelegde Noordzee steeds meer terrein won 
en uiteindelijk een zee werd. Er ontstond een subarctisch open parklandschap met 
berkenbossen. Richting het Vroeg-Holoceen begon de temperatuur harder te stijgen naar 
ongeveer de huidige waarden. Dit resulteerde in een groen landschap met berken en 
dennenbossen.32 De climax van de bosgroei in Drenthe is terug te vinden in het 
Atlanticum.33Op de hoge droge gronden zien we vooral een dicht bos van Iep en Linde met 
overheersend Eik. En op de lagergelegen gronden, die ook natter zijn, zijn de Els en de Berk 
de voornaamste soort. De veenbedekking van Noord- Nederland breidde zich sterk uit 
gedurende het Holoceen. Rond 800 na Christus was het glaciale noordelijke landschap voor 
het grootste gedeelte bedekt door hoogveen (ten oosten van het studiegebied in het 
Hunzedal), met laagveen in de beekdalen (zoals die van het Andersche diep) en in andere 
laagtes (pingoruïnes en dekzanddepressie).  
 
Op de geomorfologische kaart is het onderscheid tussen het westen en het oosten van het 
studiegebied goed zichtbaar (figuur 2.6). De megaflutes vallen op door hun vorm (rood), 
evenals de vele beekdalen (groen). Ingezoomd naar het studiegebied ligt er tussen de 
Hondsrug en het Andersche diep een zandige opvulling (gelig), droogdalen (donkergroen), en 
ovalen depressies (blauw). 

 
31 Stouthamer et al. 2015, 205. 
32 Stouthamer et al. 2015, 196. 
33 Bregman et al. 2015, 64. 

Figuur 2.6: De geomorfologische kaart van Drenthe en ingezoomd naar het studiegebied (bron: PDOK-geomorfologie, 
eigen bewerking). 



 25 

Figuur 2.7: Deze AHN-reconstructie geeft het grotere plaatje van het reliëf weer, met enkele toponiemen erbij gezet. Het studiegebied ligt te midden van 
de kaart. De dorpen Gasselte en Gieten liggen aan de oostkant van de Hondsrug, nabij of in smeltwaterdalen (droogdalen). Het hoogteverschil de 
Hunzevallei en de Hondsrug wordt goed zichtbaar (rood is relatief hoog, blauw is relatief laag). De stuifzandgebieden worden ook herkenbaar op de 
kaart, zoals het Drouwenerzand. Het ribbelige patroon laat op een relatief klein gebied de hoogteverschillen zien. Aan de linkerkant stroomt ook een 
smeltwaterdal, tegenwoordig het Andersche Diep. Midden op de Hondsrug, maar ook op de flanken, vallen de ronde depressies op. Enkele hiervan zijn 
zeker pingoruïnes (bron: AHN.nl). 
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2.2.2 Waterhuishouding  
 
Het studiegebied bevindt zich, zoals eerder al is genoemd, op de westflank van de Hondsrug. 
Het is op te delen in drie deelgebieden: het westelijke deel met de overgang naar het beekdal, 
met in het midden de huidige boskern en in het oosten de overgang naar de keileem en het 
escomplex. Van oost naar west loopt het hoogteverschil ongeveer 3 meter naar beneden. In 
de waterhuishouding zien we dat het gebied voornamelijk fungeert als inzijgingsgebied, met in 
het westen de voornaamste afvoer door het Andersche Diep (figuur 2.7). Deze beek is van 
oudsher zowel een doorstromingsgebied als brongebied.34 Potklei en keileem ontbreken hier 
in de ondergrond van het beekdal. De beekdalen zijn opgevuld met zandige afzettingen uit 
voornamelijk het Weichselien, nadat zij voor de afvoer van smeltwater uit het Saalien hebben 
gezorgd.  

 
Figuur 2.8: schematische weergave van de grondwaterstromen. De aantrekking richting het Hunzedal is groter dan 
naar het Andersche diep (bron: DINO-loket). 

 
De toestroming van grondwater vanuit het studiegebied richting het Andersche diep is dit 
beperkt en wegzijging gaat vooral richting het Hunzedal.35 Dit komt doordat er in het 
oostelijke deel van het studiegebied slecht doorlatende lagen te vinden zijn, in de vorm van 
potklei (formatie van Peelo) en keileem. Het diepe, regionale grondwater kan hierdoor niet 
aan de oppervlakte komen. Het grondwater gaat langzaam door het Peelozand en er 
ontstaat kalk- en mineraalrijke diepe kwel. De aanwezigheid van keileem kan in het oostelijke 
deel van het studiegebied voor natte plekken aan de oppervlakte zorgen. De 
grondwaterscheiding tussen beide beekdalen is zodoende vlak bij het beekdal van het 
Andersche diep te vinden. 
 
  

 
34 Provincie Drenthe 2017, 77. 
35 Provincie Drenthe 2017, 78. 
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2.2.3 Bodemvorming 
 
Het Bestuur der Provincie had de Heidemaatschappij in 1895 de opdracht gegeven om een 
onderzoek in te stellen voor de bodemkwaliteit van de Drentse heidevelden. Het resultaat is 
een rapport dat in 1900 verscheen, dat inzicht geeft over de bodemgesteldheid van het 
studiegebied vóór de grootschalige ontginningen: ‘Rapport van de Nederlandse 
Heidemaatschappij aan de provinciale staten van Drente omtrent een onderzoek naar de aard 
der woeste gronden in die Provincie’.36 Zij kwamen tot zes verschillende heidebodems die 
typisch in Drenthe waren te vinden (figuur 2.9):37 

 
Type I: Hooge heide met vaste ondergrond.  
Profiel: heide – heidehumus – loodzand – bank – zand- leem/moedermateriaal. 
 
Type II: Hooge heide zonder bank, zonder leem. Meestal een oud stuifzandgebied.  
Profiel: heide – heidehumus – loodzand – zand (moedermateriaal). 
 
Type III: Lage of middelhoge heide, met weinig of geen loodgrond. 
Profiel: milde humus - donderbruin, lichter wordende grond – meestal leem, waaronder 
moedermateriaal. 
 
Type IV: Veen, daaronder meestal keileem, soms alleen zand. 
 

 
36 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900. 
37 Nederlandse Heidemaatschappij 1900, 123. 

Figuur 2.9: Bodemprofielen die typisch zijn voor de heide in Drenthe (bron: Rapport Nederlandse 
Heidemaatschappij, 1900). 
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Type V: Humus houdende grond – wit zand – keileem – moedermateriaal. 
 
Type VI: zandverstuivingen met loodzand, bank en keileem.  

a. Opgestoven, in dikke of dunne laag 
b. Afgestoven. 

 
Volgens de recente bodemkaart onderscheiden we in het studiegebied een aantal bodemtypes 
(figuur 2.10). Het zijn voornamelijk de haarpodzolgronden (Hd21) en veldpodzolgronden 
(Hn21) in leemarm en zwak lemig fijn zand die de bodem domineren in het studiegebied. Dit 
waren dan ook de gronden die veel gevonden werden tijdens de jonge heideontginningen en 
vergelijkbaar met type I & II uit de bodemresultaten van de Nederlandse Heidemaatschappij 
(figuur 2.8).  
 

Een combinatie van duinvaaggronden en vlakvaaggronden (Zn21/Zd21) zien we op een kleine 
locatie in het studiegebied, ten noorden van de zwemplas. Dit is leemarm en zwak lemig fijn 
zand, meestal ontstaan bij menselijke activiteiten zoals ontbossing, branden of 
overbeweiding.38 Dit zijn de Gasselterdennen, een ouder bebost stuifzandgebied dan de 
huidige boswachterij. 
 
Richting het westelijke deel zien we wederom veldpodzolgronden (Hn21/Hn30) met leemarm 
en zwak lemig fijn zand, maar ditmaal ook vermengd met grof zand. De moerige gronden 
vinden we juist in het uiterste westen, bij het beekdal van het Andersche diep. Moerige gronden 
(zWp, vZw) met veen of zand op veen, liggen in het zuidelijke deel tegen de bovenloop van 
het diepje aan. Gooreerdgronden (pZn23) met lemig fijn zand liggen noordelijker in het 
studiegebied in de bocht van het diepje.  
 
  

 
38 Stouthamer et al.  2015, 305. 

Figuur 2.10: De bonnekaart uit omstreeks 1900 van het studiegebied (links) en de bodemkaart (rechts) (bron: PDOK-bodem, 
eigen bewerking). 
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2.3  Intrede van de mens 
 
In het Subboreaal, (Midden-Holoceen, 5700 – 
2600 jaar geleden) was het studiegebied 
veranderd in een dicht oerwoud met waarschijnlijk 
plaatselijk wat open plekken. Dat het studiegebied 
al voor rendierjagers uit de steentijd aantrekkelijk 
is geweest, dat weten we uit opgravingen in 1942 
van de Drentse amateurarcheoloog J. Luinge en 
professor A.E. van Giffen39. De locatie ligt aan de 
bovenloop van een voormalige zijbeek van het 
Andersche Diep (figuur 2.11). Mede doordat er 
pingoruïnes uit het Laat-Weichselien lagen, moet 
het een voedselrijke locatie zijn geweest. De 
rendierjagers hadden daarom genoeg reden om 
hun kampement er neer te zetten. De mens doet 
zijn intrede, maar landschappelijke zichtbare 
ingrepen hebben ze niet gedaan. Daarvoor is een 
sprongetje in de tijd nodig.  
 
‘Daar rijst nevens ons de oude, nog 
ongeschonden grafheuvel op, als om ons plechtig te stemmen bij de intrede in de eenzame 
velden, waar onder de opgeworpen terpen zooveel doo den slapen.’40 Aldus de heer 
Craandijk, die eind 19e eeuw een reisverslag heeft gemaakt van Drenthe, maar door het 
studiegebied is getrokken. Over de heide vanuit Rolde richting Gasselte. Onderweg 
omschrijft hij een tumuli of grafheuvel die in het veld duidelijk zichtbaar is (figuur 2.12). De 
mens uit het Neolithicum en de steentijd heeft dan ook zeker zijn voetafdruk in het 
studiegebied achtergelaten, maar het is wel beperkt gebleven. Binnen de begrenzing mag er 
dan geen hunebed te vinden zijn, maar ten noorden (Eext) en ten zuiden (Drouwen) van het 

 
39 Bregman et al. 2015, 126. 
40 Craandijk 1880, 42. 

Figuur 2.11: De naam Rendierjagerweg is nog het enige dat herinnerd is 
aan de vondst halverwege de 19e eeuw (bron: Topografische kaart uit 
2015). 

Figuur 2.12: De tumuli in het oosten (rode cirkel rechtsonder) en het hunebed in het noorden (rode cirkel 
boven). 
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studiegebied zijn er meerdere te vinden. Ongetwijfeld dat ook het studiegebied meermaals is 
bezocht, zij het door de houtkap, het verbranden van stukken bos of het weiden van vee. De 
landschappelijk zichtbare elementen zijn de grafheuvels net buiten het studiegebied, evenals 
de hunebedden. Op de bonnekaart worden deze aangegeven als ‘tumuli’.  
 
 
2.3.1 De historische gebruikers van het studiegebied 
 
De cultuurhistorische sporen komen vooral uit het de tijd van de esdorpen (vanaf het jaar 
800 ongeveer), waar het studiegebied ook onder valt. Alle karakteristieke elementen van het 
esdorpenlandschap zijn aanwezig; de dorpen, de essen, de beekdalen en de heidevelden. 
Het studiegebied valt in die laatste categorie; het veld. Rondom het studiegebied liggen 
meerdere nederzettingen die allen gebruik maakten van het Gieter- en Gasselterveld. Aan 
de hand van historische beschrijvingen en de bonnekaart van omstreeks 1900, worden de 
volgende nederzettingen uitgelicht: 
- Gasselte; 
- Gieten; 
- Eext; 
- Anderen. 

Gasselte 
Ten oosten van het studiegebied ligt het dorp Gasselte (figuur 2.13). De naam Gasselte of 
Gesholte heeft twee betekenissen: Holt betekend waarschijnlijk hoogopgaand bos ofwel een 
bosrijke omgeving en gast of geest betekend gelegen op een hoge rug.41 Het dorp ligt aan de 
oostkant van de Hondsrug in een smeltwaterdal. De essen liggen ten noorden van het dorp. 
Het dorp is opgesplitst in twee delen: het Lutken- en Grotenend. Het dorp was zowel fysiek als 
sociaal verdeeld in twee buurten.42 Aan het Lutkenend zaten de kleine keuterijen en 
ambachtslieden en aan het Grotenend de grote boeren. In het midden van het dorp is de kerk 
gebouwd, precies op de scheiding van de twee buurten. De groenlanden lagen aan de 
oostkant, bij de Hunze. In het westen van de marke Gasselte had men groenlanden. Deze 
lagen aan het Andersche diep, maar het was een drukbezette bovenloop. Er waren maar liefst 
vijf verschillende marken actief in dit deel. Onderlinge conflicten over het grensverloop van de 
marken of de gebruikrechten aldaar waren vaak aan de orde.43 Tussen het Andersche diep en 
het dorp lag het grote heideveld, waar het studiegebied onderdeel van is. 

 
41 Spek 2004, 372. 
42 Spek 2004, 293. 
43 Spek 2004, 369. 

Figuur 2.13: Bonnekaart van Gasselte rond 1900.  
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Gieten 
Ten noordoosten van het studiegebied ligt het esdorp Gieten (figuur 2.14). Het is nog 
onduidelijk waar de naam vandaan komt. Waarschijnlijk staat Gieten voor get, wat kornoelje 
betekend. Al in de 13e eeuw komt de naam voor het eerst voor in een akte.44 Ten oosten van 
het dorp lag het hoogveengebied van de Oostermoer. In het zuidwesten lag het uitgestrekte 
Gieterveld, dat op zijn beurt weer overging in het Rolder- en Gasselterveld.  

 
Eext  
De oudste vermelding van het dorp Eext stamt uit 1309.45 Het dorp werd genoemd als Esethe, 
waarvan de interpretatie als nederzetting op de rand (van de Hondsrug) gezien kan worden. 
Het is een klassiek esdorp met meerdere essen en zeven brinken (figuur 2.15). In de Hoge en 
Late Middeleeuwen was Eext zelfs de grootste nederzetting in het Drentsche Aa gebied.46 Aan 
de westzijde en ten zuiden van het dorp lagen de grote heidevelden. Het Eexterveld grensde 
aan het Andersche-, en Gieterveld. In Eext was er een noord- en een zuidkudde met een 
scheper, waarvan iedere kudde uit ongeveer 1500 schapen bestond. 

 
44 Klaassens-Perdok 1983, 8. 
45 Bregman et al. 2015, 188. 
46 Bregman et al. 2015, 190. 

Figuur 2.14: Bonnekaart van Gieten rond 1900. 

Figuur 2.15: Bonnekaart van Eext rond 1900. 
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Anderen 
De oudste vermelding die tot nu toe is gevonden van de naam Anderen stamt uit 1217.47 De 
naam Anderen is hoogstwaarschijnlijk een samentrekking van aan de ren, waarbij het woord 
ren ook wel stroompje of rivier betekend.48 Echter kan het ook een samentrekking van het 
Germaanse woord an- (hooggelegen) en haar (droge zandrug) betekenen. Met de hoge 
zandkop wordt waarschijnlijk de Noordesch bedoeld, die hoog oprijst vanuit het beekdal (figuur 
2.16). De voorgangers van Anderen lagen vrijwel zeker op die plek (met sporen in de 
ondergrond van de Noordesch). Het dorp lig op een hogere zandrug dat grenst aan twee 
beekjes; ten westen stroomt het Andersche diep en ten noorden de Scheebroekloop. 
Hiertussen lag de Noordesch, net onder de plek waar de twee beekjes samenkomen. De 
Zuidesch lag ten oosten aan het dorp. Even verder naar het oosten begonnen en zuiden van 
het dorp begonnen de woeste gronden van het Eexter- en Gieterveld.  
De weg Gieten-Rolde was van strategisch belang, aangezien dit de enige verbinding in tijden 
van oorlog voor de aanvallende en verdedigende partij was.49 Deze weg kruist het 
studiegebied in de meest noordelijke punt. In 1848 was de weg Gieten-Assen in zijn 
volledigheid verhard, tot 1840 was het echter een zandweg.50     
 
 
  

 
47 Huizing 1998, 1. 
48 Idem, 1. 
49 Huizing 1998, 116. 
50 Idem, 117. 

Figuur 2.16: Bonnekaart van Anderen rond 1900. 
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2.3.2 Landgebruik vóór de ontginningen 
 
‘’Wijd in het rond breidt de vlakte zich uit, zoover ons oog kan zien, en het wazig blaauwe 
verschiet smelt met den toon der lucht ineen. Enkele boschjes, van elkander door groote 
afstanden gescheiden, legeren zich rondom het heideveld. Ieder boschje is een gehucht of 
een dorpje.’’51  
 
Deze passage schreef de heer Craandijk op het moment dat hij Rolde achter zich liet en 
doorvoerde richting Gasselte. Het illustreert prachtig hoe Drenthe er in de 19e eeuw ongeveer 
uit zag. Er zijn indertijd meerdere van dit soort reisverslagen gemaakt en allemaal vertellen ze 
eenzelfde verhaal over Drenthe: over een weids Drenthe, vol met heide, af en toe zelf 
woestijnachtig. Gedurende de middeleeuwen ontstonden er in Drenthe uitgestrekte 
heidevelden die, naarmate de tijd verstreek, alleen maar groter werden. Drenthe had op haar 
hoogtepunt een percentage van 55% aan heide.52 Dat was echter niet altijd zo.  

 
Op de kaart van Pynacker uit de 17e eeuw is te zien dat het studiegebied eerst bebost moest 
zijn geweest, alvorens de heide ervoor in de plaats kwam (figuur 2.17). Harm Tiesing spreekt 
begin 19e eeuw over ‘Groote oerwouden in Drenthe’ en ‘Groote bosschen die men vooral op 
den Hondsrug vond’.53 Volgens Spek (2004) bevonden de bossen zich op het keileemplateu 
van de Hondsrug, ten noorden van het dorp Gasselte.54  
 
Dat beeld veranderde gaandeweg. Vanaf de Late Middeleeuwen begon het bosareaal in 
Drenthe ook aanzienlijk minder geworden. De voornaamste reden hiervoor was doordat 
Drenthe toetrad tot de (inter-)nationale handel van onder andere het leveren van wol. Om aan 
die vraag te voldoen ontstonden er steeds grotere schaapskuddes. Dit had een behoorlijke 
impact op het landschap, aangezien de oppervlakte aan heide aanzienlijk groter werd. Het 
oorspronkelijke bosoppervlak werd schaarser en schaarser. Reizigers zagen de dorpen als ‘in 
hun krans van houtgewas liggen’’55; groene oases te midden in de weidsheid van de velden. 

 
51 Craandijk 1880, 59. 
52 Bregman et al. 2015, 263. 
53 Tiesing & Edelman 1943, 114. 
54 Spek 2004, 372. 
55 Craandijk 1880, 59. 

Figuur 2.17: Fragment van de Pijnacker kaart uit 1634. Ten westen van de dorpen Gasselte, Gieten en Bonne, zien we bos in 
het studiegebied. 
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Het bleek echter dat de Drent de heide steeds meer eigen maakte en onlosmakelijk gekoppeld 
was aan het Drentse boerenbedrijf.   
 
 
2.3.3 Landgebruik en eigendomssituatie in de 18e en 19e eeuw 
 
De lezing van de stedelijke burger op de heide mag er dan eentje zijn van huiverende 
gedachtes; over een vlakte waar weinig leven in zat en waar je snel doorvoerde, de perceptie 
van de Drentse boer was heel anders. Voor hen was de heide een gebruiksruimte van 
economisch belang, waarin tal van activiteiten plaatsvonden.56 Waaronder afgraven van grind, 
halen van brandstof, plaatsing van bijenkorven en brandplaggen. Maar de belangrijkste 
activiteiten waren het weiden van vee en steken van plaggen voor bemesting. Er waren in de 
16e eeuw twee herders in het dorp Gasselte, waardoor er ook twee schaapskuddes actief 
waren.57 Naast de schapen werd ook ander vee op de heide ‘geweid’. De afgestoken plaggen 
en mest werden gebruikt om op de akkers te gooien, waardoor essen uiteindelijk ontstonden. 
Voedingsstoffen werden aan het veld onttrokken, waardoor het een geschikte voedingsbodem 
vormde voor de groei van heide. Op de vochtigere heidevelden, waar keileem ondiep in de 
bodem zat, was dopheide de dominante heidesoort. De struikheide kwam voornamelijk voor 
op de droge heide. De eigendomssituatie van het studiegebied in 1832 is overzichtelijk. Drie 
marken hebben eigendom in het studiegebied: de marken van Gasselte, Gieten en Eext (figuur 
2.18).  
 

 
Figuur 2.18: Op de kaart van de provincie Drenthe uit 1840 door Anthony Werneke en Jannes Christiaan Brauns zijn de marken 
op ingetekend. Een fragment van de kaart toont het studiegebied (rode rechthoek) en de aanliggende marken: de marke van 
Eext, Gieten, Gasselte, Anderen, Drouwen en Rolde. 

 
56 Harde et al. 1994, 21. 
57 Spek 2004, 373. 
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In Drenthe is de heide dan ook eeuwenlang eigendom geweest van deze gemeenschappelijke 
marken. De begrenzing ervan nam men vroeger serieus Veel Zwarte Waters in Drenthe zijn 
veentjes op een markegrens. Dit is ook het geval bij het Zwarte Water, op de markegrens van 
Gieten en Eext.58 De markegrens tussen Drouwen en Gasselte loopt synchroon met de 
begrenzing van het studiegebied. Markestenen markeerden hier altijd de grens aan en staan 
meestal ook aangegeven op kaart, zoals op de bonnekaart het geval is figuur 2.22). Veel 
markestenen zijn echter in de loop der tijd verdwenen of moeilijk vindbaar geworden. Dit is 
tegenwoordig ook het geval bij de markegrens van Drouwen en Gasselte. Naast het gebruik 
van de marken, zijn de heidevlaktes ook toneel geweest voor rondreizende genootschappen. 
Tal van routes liepen er van en naar de dorpen, toebehorende aan de lokale en (inter-
)nationale routes.  
 
Karrensporen 
Een passage uit het reisboek van de drie podagristen uit 1843 omschrijft de route van Gasselte 
naar Rolde met enige romantiek als volgt: ‘Rampzaliger weg, dan van Gasselte naar Rolde 
voert, mag er wel nergens worden gevonden. Die zich aan majesteitschennis heeft bezondigd, 
is nog te goed, om er tot straf op heen en weer te varen.’59  Al eeuwenlang reisde men door 
het Drentse landschap en zoals de drie podagristen al opmerkten: erg eenvoudig ging dit nog 
niet. De wegen waren nog niet verhard, waardoor er voornamelijk zandwegen over de 
heidevelden liepen. Het was gebruikelijk om te lopen, want een paard met wagen hadden 
alleen mensen met geld. En juist die waren er niet veel toentertijd in Drenthe. Vanaf de 
prehistorie liggen routes langs markante punten in het landschap. Allereerst werden ze langs 
hunebedden en grafheuvels gelegd, en vanaf de Late Middeleeuwen is het richtpunt de 
kerktoren geworden. Vooral in een groots en open landschap vol heide waren de kerktorens 
van grote afstand goed zichtbaar. Daar waar beken moesten worden gepasseerd liepen de 
routes meestal eerst door voorden (doorwaadbare plaatsen) en later over bruggen. Ten 
zuidwesten van het studiegebied ligt Papenvoort, een belangrijke passeerplek over de 
Andersche Diep. Hier liep de weg van Rolde naar Borger, of andersom.  

 
58 Wierenga 1990, 20. 
59 Boom 1974, 172. 

Figuur 2.19: de TMK kaart uit 1850 (links) en fragmentopnames van de AHN-kaart (rechts). De bundels karrensporen 
corresponderen met de route op de TMK-kaart. 
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In het westen van het studiegebied, tegen de bovenloop van het Andersche Diep aan, ligt een 
hele brede bundel aan karrensporen (figuur 2.19). Deze sporen volgen waarschijnlijk de route 
Strubben Kniphorstbos – Schoonloo, en mogelijk zijn deze sporen van middeleeuwse 
ouderdom. Op de kaarten na 1850 zien we de sporen niet meer als route aangegeven terug. 
Aangezien er in het Noordelijk verlengde traject een aantal hunebedden (D12, D13 en D14), 
grafheuvels en raatakkers liggen, kunnen de sporen mogelijk van prehistorische aard zijn.60 
Tegenwoordig liggen de bundels sporen verstopt in het bos en zijn ze met het blote oog 
moeilijk zichtbaar. Vanaf de AHN kaart zijn de sporen echter terug te vinden. Ook in de 
opstandlegger uit 1924 van vak 24, spreekt men van ‘ongelijke van hoogte, allemaal van die 
oude wegen erdoor’.  Zichtbaar wordt ook het oude tracé van de Luchtenburgerweg, een oude 
aftakking van de weg Assen naar Gieten. Net als de karrensporen, wordt ook melding gemaakt 
van een ‘uitgestoven laagte wat van vroeger de weg van Rolde Gieten was.’ In 1972 heeft 
Stiboka (Stichting voor Bodemgesteldheid) onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid in de boswachterij Gieten en Borger (figuur 2.20).61 Met de resultaten is er 
een noord-zuid dwarsdoorsnede gemaakt. In deze dwarsdoorsnede zijn een aantal 
landschappelijke bijzonderheden te zien. Onder meer is het microreliëf hierin goed zichtbaar, 
want de schommelingen in hoogte varieert tot een verschil van drie meter. Daarnaast is de 
keileem zichtbaar, maar is verspreid te vinden. Andere opmerkelijke plekken zijn de zichtbare 
pieken in hoogte van de stuifzandgebieden, zoals de diep uitgesleten voormalige 
Luchtenburgerweg.  
 
Inzicht in de gebruikers van deze route, geeft ook direct een kijkje over passerende mensen 
door de heide. Naar onze maatstaven zal het erg rustig geweest zijn, aangezien reizen eeuwen 
geleden geen pretje was. Het was vooral tijdrovend en oncomfortabel. Ten eerste was het de 
lokale bevolking die gebruik maakte van de wegen om producten naar de markt te vervoeren 
of voor een bezoekje aan de kerk. Een andere doelgroep waren de handelaren en kooplieden. 
Langs de dorpen trekkend voor de verkoop van hun producten. De postritten en 
postwagendiensten kwamen daar vanaf de 16e eeuw bij.62 In de 17e en 18e eeuw werden er 
meerdere postkoetsroutes ingesteld tussen Groningen en het zuiden van het land. Hierdoor 
werd Drenthe een belangrijke doorvoerstreek. Talloze postkoetsdiensten onderhielden op 
vaste routes en op vaste tijden de verbinding tussen de dorpen in Drenthe en het 
aangrenzende land. Een laatste groep waren de pelgrims, studenten en muzikanten en die 
gebruik maakten van de wegen. 
 
 
 

 
60 Van Huemen 2018, 34. 
61 Loo et al. 1972. 
62 Van Heumen 2018, 8. 
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Figuur 2.20: In het rode vierkant is de diep uitgesleten Luchtenburgerweg te zien vanaf de dwarsdoorsnede (bron: Stiboka, 
1972). Foto onder geeft de route in het veld aan, met aan weerszijden van de weg opgestoven zand (bron: L. Bouwmeester). 

  



 38 

19e-eeuwse heidebebossingen 
In de Drentsche en Asser Courant van 9 april 1887 geeft een passage weer die een nieuw 
fenomeen op het heideveld weergeeft; de eerste particuliere bosaanplanten: 63 
 
‘Men schryft ons: De wandelaar, die den weg over het uitgebreide heideveld van Borger naar 
Rolde betreedt, zag voor enkele jaren niets anders dan heide en op eenigen afstand rechts en 
links de dorpen en gehuchten, waarvan de marken gedeelten van dit heideveld uitmaken. 
Noordwaarts van den weg was tevens het dennenbosch in de marke van Gasselte op te 
merken, hetwelk misschien aan de zandverstuivingen van vroegeren tjjd zyn ontstaan te 
danken heeft. Thans verheft zich met elk jaar een nieuw bosch, want het is eene lengte van 
meer dan een uur gaans, welke zich van het westen naar het oosten in de kruin der jonge 
boomen vertoont en getuigenis aflegt van den ondernemingsgeest van onzen tijd. Binnen 
enkele jaren zal dit bosch het groote heideveld, dat aan de gemeenten Borger, Rolde, 
Gasselte, Gieten en Anlo behoort en tot na toe één geheel was, scheiden.’  
 
Hier en daar vond je in Drenthe dus al particulieren die voorzichtig stroken bos gingen 
aanplanten. Zoals bovenstaande passage aantoont, was men op het Gasselterveld al op twee 
locaties bezig geweest; de Gasselterdennen en de Heerenkamp.  

 

 
63 Provinciale Drentsche en Asser courant, 09-04-1887. 

Figuur 2.21: In de rode cirkel is het stuifzandgebied op het Gasselterveld te zien, een westelijke uitloper van de Gasselterdennen 
(bron: Stiboka, 1972).  
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Figuur 2.22: De locatie van de Gasselterdennen (geel) en de Heerenkamp (rood) op de bonnekaart omstreeks 1900. 

Gasselterdennen 
Om stuifzandgebieden te bedwingen waren boermarkes al midden 19e eeuw bezig met 
dennenaanplant. Ook op de heide van Gasselte was dit het geval. Temidden op de heide was 
er een droge plek ontstaan dat langzaam begon te verstuiven (figuur 2.21 & 2.22). Dit gebied 
bestond voor de markescheiding van Gasselte in 1849 al deels uit ‘heide en zand’, maar ook 
uit ‘bosch’.64 Hierdoor is op te maken dat het stuifzandgebiedje waarschijnlijk al door de 
boermarke met grove dennen beplant is. Op hulpkaarten toebehorende bij de markedeling in 
1849, zijn de Gasselterdennen herkenbaar (bijlage I). De vorm is anders dan de 
perceelsgrenzen eromheen, wat vooral lange slagen zijn.  
 
Heerenkamp 
Iets later, in 1876, is de maatschappij voor boschcultuur opgericht, waarbij er tussen 1880 en 
1890 een lange strook dennenbos van ongeveer 300 meter breed en 3500 meter lang 
aangeplant is (figuur 2.22). In de krant van 1923 lezen we: ‘Voor ruim 50 jaren werd door 
eenige heeren een complex heideveld aangekocht en een prachtig dennenbosch, de 
Heerenkamp genaamd, aangelegd.’65 Metend vanaf de bovenloop van het Andersche diep tot 
aan de westkant van het dorp Gasselte. Deze met eiken omwalde strook vinden we terug als 
de zogeheten Heerenkamp en is door 12 mensen gesticht. Deze groep noemde zich tot de 
eerste maatschappij van boschcultuur van Drenthe.  Ieder lid van de maatschappij bezat ook 
1/12e deel van de onderneming.66 Deze personen waren geen Gasseltenaren of lokalen, maar 
kwamen juist ergens anders vandaan. 67 Binnen deze omwalling werd er een grove dennenbos 
aangeplant. Mogelijk dat de loofhoutgedeelten op een nattere ondergrond werden aangeplant. 
Nog een opvallend element zijn de openingen die in het bos zijn gemaakt. Reden hiervoor is 
dat de schepers met hun kudde over de heide kon blijven verplaatsen. De kudde hoefde 
zodoende niet helemaal om het bos heen lopen. De aanleg rond die periode zou als volgt 
gegaan kunnen zijn: Als eerste werd de heide afgebrand, waarna er greppels werden 
gegraven op ongeveer 8.5 meter uit elkaar.  Het zand dat naar boven kwam werd over de 
tussenliggende akkers, zaaien (door al dan niet stropende lieden verzameld), ineggen en na 

 
64 Kadastrale Legger Gasselte 140, reeks 1. 
65 Provinciale Drentse & Asser Courant, 18-04-1923. 
66 Löhnis 1885, 68. 
67 Kadastrale Legger Gasselte 1113, reeks 2. 
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enige jaren het plantsoen op rijen zetten. Om de percelen en op de aarden wallen werden 
eiken en een beukenplantsoen geplant.68  
 
In de twintig jaar dat dit bos is actief is geweest, is er slechts een klein gedeelte tot ontwikkeling 
gekomen (figuur 2.23). Onder herhaalde bosbranden is het niet tot volle bloei gekomen. Op 9 
december 1911 is er zelfs de vermelding in de Provinciale Drentsche en Asser courant dat de 
Heerenkamp ‘welke met dennen en eikenhout beplant is, doch door brand volledig vernield is’ 
verkocht is aan diverse personen.69 

 
De beruchte bosbranden van toen konden door meerdere factoren ontstaan zijn. 70 Onder meer 
door met vuur spelende jongelui, maar voornamelijk kwamen de bosbranden door het 
ontsteken van de heide door de schepers en landbouwers, de zogeheten heidebranden71. 
Ieder voorjaar werd er ‘op stam staande heide’ in brand gestoken, voornamelijk bedoeld om 
er brandzoden van te kunnen steken. Maar bovenal waren de branden bedoeld om de heide 
in stand te houden. Daarnaast kon het bos een behoorlijk wat wild herbergen en daar hadden 
de landbouwers weer last van. De wildpopulatie kon behoorlijk wat schade aan hun akkers 
aanrichten. De schepers en landbouwers waren echter ook geen voorstander van de 
bosaanplant, doordat zij hun areaal aan heide kleiner zagen worden. Belangrijke activiteiten, 
zoals het afsteken van heideplaggen en het afmaaien van heide als strooisel voor het vee, 
kwamen hierdoor in het geding. Na een bosbrand was het doorgaans normaal om het te 
ontginnen tot landbouwgrond. Ook de Heerenkamp is uiteindelijk tot dit lot beteugeld. Andere 
oorzaken waren waarschijnlijk ook de slechte grondbewerking, slechte waterafvoer, slechte 
verpleging en het gebruik van alleen de grove den.72 Van deze strook alleen de houten 
omwalling over (figuur 2.24).  
 

 
68 Löhnis 1885, 68-69. 
69 Provinciale Drentsche en Asser courant, 09-12-1911. 
70 Provinciale Drentsche en Asser courant, 20-05-1904. 
71 Tiesing 1909, 229. 
72 Löhnis 1885, 68-69. 

Figuur 2.23: Op de bonnekaart van ongeveer 1900 (links) is de Heerenkamp als een donkergroene strook herkenbaar. Op de 
bonnekaart van 1929 (rechts) is de Heerenkamp nog wel te herkennen aan de omwalling, maar is het bos grotendeels 
verdwenen. 
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Figuur 2.24: De locatie van de omwalling van de Heerenkamp is nog goed zichtbaar vanaf de hillshadekaart (kaartbeeld 
onder), maar ook in het veld (foto rechts) (bron: L. Bouwmeester). 
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2.4  Conclusie 
 
Het studiegebied herbergt een aantal interessante aardkundige en cultuurhistorische relicten 
van vóór 1921.  
 
Aardkundig: Het gehele studiegebied is gelegen op de westflank van de Hondsrug, een uniek 
aardkundig verschijnsel. De littekens uit de ijstijden zijn in het gebied sterk aanwezig. Het 
Peelozand op bepaalde plekken tot aan de oppervlakte te vinden. Vanuit het Saalien is het 
keileem, met zijn karakteristieke grote keien, op veel plaatsen te vinden. Ook de vele 
smeltwaterdalen zijn aan voornamelijk de oostkant relevante relicten uit dat tijdvak. Ook de 
vele veentjes, dobben en pingoruïnes bepalen voor een groot gedeelte het karakter van het 
gebied. Voordat de heide het landschap domineerde, was het een bosrijk gebied geweest. 
Gezien de diversiteit in landschappelijke kenmerken was het een interessant gebied voor de 
mens.  
 
Cultuurhistorisch: Het studiegebied is voor de mens sinds de rendierjagers al in trek geweest. 
Hun kampement is gevonden aan de rand van een smeltwaterdal van het Andersche Diep. 
Ook de hunebedbouwers hebben hun stempel gedrukt, enigszins wel in mindere mate. In het 
noorden bij Eext en in het zuiden bij Drouwen, liggen een aantal hunebedden. Op het 
heideveld liggen een aantal tumuli. In het westelijk deel van het studiegebied zijn er dan weer 
Middeleeuwse karrensporen te vinden en in het noorden een restant van de uitsleten 
Luchtenbergerweg. Indicaties dat de mens ten alle tijden erdoorheen voerde. Het 
karakteristieke van het studiegebied is de Heerenkamp met zijn houten omwalling en de oude 
bebossing van de Gasselterdennen. Beide relicten behoren tot een van de eerste Drentse 
heidebebossingen.   
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3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het plan van de heideontginning en de ontwikkeling van het bos 
uiteengezet. Hoe heeft dit zich ontwikkeld, hoe is het uitgevoerd, welke partijen en de rollen 
die zij innamen bij het proces. Eerst wordt de organisatie achter de houtvesterij uiteengezet, 
evenals de belangrijke bosbouwpioniers en houtvesters in Nederland, Drenthe en Gieten. Ook 
zullen er enkele bosbouwtermen de revue passeren, die hun betekenis gaandeweg in het 
hoofdstuk gegevens zal worden. In de conclusie wordt er antwoord gegeven op de 
hoofddeelvraag van dit hoofdstuk: Wat zijn de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen 
en de bijbehorende landschappelijke kenmerken uit de aanlegperiode van de boswachterij 
Gieten, 1922 t/m 1946? In de conclusie wordt er antwoord gegeven op deze hoofddeelvraag. 
 
 
3.1.1 Opmars van de (inter-)nationale bosbouw in de 19e eeuw  
De grondleggers van de bosbouw, met name de heidebebossing, waren de Denen. Al vanaf 
1840 was er al het initiatief om de heide te bebossen.73 Net als Nederland herbergt 
Denemarken ook veel arme zandgronden met enorme heidecomplexen op Jutland. Meer dan 
800.000 hectare heide was er 1840 aanwezig op Jutland en verharde wegen waren vrijwel niet 
aanwezig. De Nederlandse bosbouwers Jansen en Blokhuis omschreven het landschap als 
volgt: ‘Dit uitgestrekte land, 125 km breed en 300 km lang, moet in die dagen wel zeer 
onherbergzaam zijn geweest, vooral in die jaargetijden, waarin de stormen over de boomlooze 
kale vlakten gierden.’74 Na een moeizame periode van een aantal jaren waarin veel 
bosaanplant mislukte, profiteerde de Deensche Heidemaatschappij vanaf 1866 uiteindelijk van 
het Deense pionierswerk. Het verschil tussen de Nederlandse en de Deensche 
Heidemaatschappij is dat de Deensche evenknie de bebossing als uitgangpunt had in plaats 
van de landbouw.75 De bergden en de fijnspar waren de twee boomsoorten die voor het 
grootste gedeelte gebruikt werden. De twee methodes die bij de ontginning gebruikt werden, 
was de (1) extensieve methode met alleen de bergden en (2) de meer intensieve methode met 
fijnspar die gemengd werd met bergden.  
In de 19e eeuw werd er in Nederland al voorzichtig aan bosbouw gedaan. Dit gebeurde 
voornamelijk nog met de grove den, zoals in Noord-Holland.76 Rond Schoorl waren in 1895 al 
800.000 dennenbomen aangeplant. Het voordeel van de grove den was dat deze goed 
bestand tegen wind en zon was, maar ook tegen de extreme droge en arme omstandigheden 
van de zandgronden.77 Bijkomend voordeel was dat de grove den kraakt als het breekt, 
waardoor deze houtsoort belangrijk was voor de mijnbouw. Bij instortingsgevaar kon men het 
horen bij het kraken van het hout. Daarnaast werden van het hout ook andere vormen van 
gebruikshout gemaakt, zoals telefoonpalen en scheepsmasten.78 Ook in Noord-Brabant was 
men in die tijd al bezig, door 1200 bunder heide in bos te veranderen en met succes. Naast 
het bosareaal dat groter werd in de bovenstaande gebieden, verbeterde ook de economische 
en sociale omstandigheden als men overging tot het ontginnen van de heidevelden.79 Deze 
snelle opmars van de ontginningen voor zowel de landbouw als de bosbouw mogelijk gemaakt 
werd door een aantal belangrijke ontwikkelingen.  
 
Markeverdelingen 
Een belangrijk landschappelijk kantelpunt in de 19e eeuw zijn de markeverdelingen geweest, 
aangezien het gemeenschappelijk grondbezit verdeeld is.80 Voor geheel Nederland gold dat 
de Markenwet uit 1886 de opdeling verder stimuleerde en ook de daaropvolgende ontginning.  

 
73 Jansen & Blokhuis 1947, 66. 
74 Jansen & Blokhuis 1947, 66. 
75 Jansen & Blokhuis 1947, 67. 
76 Provinciale Drentse en Asser courant, 13-05-896. 
77 Trouw, 10-09-2015. 
78  Provinciale Drentsche en Asser courant, 25-04-1928. 
79 Wessels 1929. 
80 De Harde et al. 1994, 22. 
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De poststalcultuur, zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven, verdween met de komst 
van de kunstmest. Rond het midden van de jaren 1880 werd kunstmest ingezet door de 
Drentse boeren.81 De inkomsten voor boeren en grootgrondbezitters werden hoger, doordat 
er in de landbouwsector sprake was van stijgende productprijzen.82 
 
3.1.2 Ontwikkeling van de bosbouw in de 19e eeuw in Drenthe  
Al in het midden van de 19e eeuw konden de Drentse heidevelden tot bos, bouw-, of grasland 
ontgonnen worden. In de praktijk gebeurde er echter weinig, althans het gebeurde niet op 
grote schaal. We zagen in het voorgaande hoofdstuk dat er eind 19e eeuw op het 
Gasselterveld al voorzichtige stappen werden gezet door particulieren om bos aan te planten. 
We zagen ook dat dit deels mislukte om allerlei uiteenlopende redenen. Op een algemene 
ledenvergadering van de Heidemaatschappij in 1896 vroeg men zich ook in Drenthe hardop 
af waarom er nog zo weinig aan bosbouw werd gedaan in de provincie, ondanks dat er veel 
over gesproken werd.83 Meer dan twintig jaar later, in 1919, was Drenthe nog altijd slechts 
voor 4 procent bebost, ter wijl er nog 43 procent woest en ledig bij lag.84 Ter vergelijking zijn 
deze cijfers voor Gelderland 16 tegenover 17 procent en voor Noord-Brabant 12,5 tegenover 
20 procent. Het is gebleken dat Drenthe hierin een speciale kwestie is, aangezien een aantal 
maatschappelijke factoren meespeelden die de bosbouw geen windeieren hebben gelegd. 
 
De ligging ten opzichte van de industrie; Heidevelden hadden een voordeel bij de ontginning, 
wanneer de velden zich vlak bij industrie bevonden. In Drenthe ontbraken deze echter volledig 
en dat was zeer ongunstig voor de Drentse heidevelden. 
 
De verkeerswegen; voor de aanvoer van meststoffen en de afvoer van afvalstoffen een 
belangrijke factor, waarin Drenthe nog ver in achterliep.  
 
De prijzen van de meststoffen en producten; er moesten behoorlijke hoeveelheden kunstmest 
naar Drenthe om de zandgronden van voeding te voorzien.  
 
De lonen; toentertijd waren deze erg laag ten opzichte van de rest van Nederland. 
 
De eigendomstoestand; In Drenthe hadden gemeentes weinig grond in bezit, dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Brabant waar de gemeenten vrijwel alle eerdere gemeynten 
(markegronden) hadden overgenomen. De gemeenschappelijke markegronden daarentegen 
hadden dat wel en dat was een grote belemmering voor de ontginning. Zelfs de Markewet uit 
1886 kon hier geen vat op krijgen, aangezien de velden nog als schapenweide en voor 
plaggensteken gebruikt werden. Tussen 1840 en 1860 zijn de meeste marken in Drenthe al 
reeds verdeeld. In 1849 en 1850 zijn de marken van Gasselte, Anderen en Gieten 
onderverdeeld en pas in 1869 was de marke van Eext aan de beurt. Pas bij de definitieve 
komst van de kunstmest kwam hier een einde aan. Bij de verdeling van de 
gemeenschappelijke gronden gebeurde er iets opmerkelijks. Om te voorkomen dat er iemand 
een gunstigere positie kreeg dan een ander, werden de gronden in smalle slagen verdeeld. 
Dit waren lange, maar smalle stroken die meestal gericht waren op de kerktoren.  
 
Toestand van de bevolking; vrijwel de enige middelen van bestaan in Drenthe waren de 
landbouw en veeteelt. Industrie was eigenlijk alleen in de Veenkoloniën te vinden. Er waren 
veel boeren met klein bezit. Daarnaast waren er te veel arbeiders in Drenthe, die hun inkomen 

 
81 De Harde et al. 1994, 113. 
82 De Harde et al. 1994, 112. 
83 Provinciale Drentse en Asser courant, 13-05-1896. 
84 Provinciale Drentsche en Asser courant, 16-04-1921. 
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s’ winters en s’ zomers elders in Drenthe bij elkaar verdienden. Voor een grootschalige 
ontginning tot bosbouw is er echter zowel kapitaal als arbeiderskracht nodig.85  
 
De ondergrond; men liep in Drenthe tegen een probleem aan die ze elders on het land nog 
niet waren tegengekomen. Bij de eerste aankopen in Drenthe kwam men het keileem in de 
ondergrond tegen. Dankzij stagnerend water, had de grove den het moeilijk had op deze 
grondsoort.86  
 
Dankzij bovenstaande factoren liep Drenthe enigszins achter ten opzichte van andere delen 
in Nederland. Ongeveer rond 1900 is het ontginningsproces van de uitgestrekte Drentse 
heidevelden in een stroomversnelling geraakt.87 ‘De heide-ontginning gaat vooruit, krachtiger 
dan tevoren. Dat zien we op het Gasselterveld.’, zo valt er te lezen in de krant van 1906.88 
Niet zozeer de bosbouw, maar men sprak hier over landbouwontginningen. Dankzij nieuwe 
infrastructuurmogelijkheden die eind 19e eeuw werden aangelegd, zoals de trein en het 
kanaal, kon kunstmest sneller en in grotere getalen bij ontginningsgebieden komen. Al ging 
dit voor Drenthe niet helemaal op, aangezien men via marke-delingsgrenzen ging ontginnen, 
en niet zozeer langs wegen en kanalen.89  
 
3.1.3 Houtvesterij 
Het merendeel van de oppervlakte bos was in de 
jaren 1880-1915 in handen van gemeenten en 
particulieren. De grote veranderingen vonden na 
1917 plaats, doordat Staatsbosbeheer meer gronden 
tot zich kreeg en de grootschalige bebossingen ging 
uitvoeren. De bosbezittingen van Staatsbosbeheer 
waren verdeeld in boswachterijen, clusters daarvan 
vormden de houtvesterijen (figuur 3.1). De bosrijke 
provincies zoals Brabant, Gelderland en Drenthe 
telden twee en soms zelfs drie houtvesterijen. In 
1912 ontstond in Drenthe houtvesterij ‘Assen’, die in 
1917 ‘slechts’ 789 hectare bezat.90 Houtvesterij 
‘Assen’ bestond in 1917 nog uit vijf boswachterijen: 
Dwingeloo, Appelscha, Odoorn en zelfs Vlieland en 
Terschelling behoorde nog tot ‘Assen’. Voor 1911 
werden voornamelijk stuifduinen aangekocht en 
bebost, zoals bij Appelscha en Dwingeloo. De eerste 
heidebebossing bij Odoorn gebeurde pas in 1911.91 
De groei van boswachterijen in Drenthe ging vanaf 
1922 opeens hard, want de Staat kocht gronden aan 
om werklozen aan het werk te zetten (figuur 3.2).  In 
1928 houtvesterij ‘Assen’ opgesplitst in ‘Assen’ en 
‘Emmen’.92 Boswachterij Gieten behoorde sinds 
1922 tot houtvesterij ‘Assen’. 
 

 
85 Wessels 1929, 24 
86 Buis et al. 1999 41. 
87 Bieleman et al. 1994, 111. 
88 Land en Volk, 10 mei 1906. 
89 Harde et al. 1994, 26. 
90 Broekhuizen 1959, 88. 
91 Kalb 1984, 7. 
92 Buis et al. 1999, 31. 

Figuur 3.1: De verschillende houtvesters en boswachterijen in 
de jaren '30 van de vorige eeuw, met boswachterij Gieten bij 
de rode pijl (bron: Steijn & Staatsboschbeheer, 1939). 
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Naast het Staatsbosbeheer die bezig was gronden aan te kopen, was ook de Nederlandse 
Heidemij hiermee bezig. In feite waren de organisaties concurrenten van elkaar, maar er was 
wel een wezenlijk verschil. Staatsbosbeheer kocht grond voor bebossingsdoelen en de 
Heidemij kocht grond voor de landbouw.  

 
3.1.4 Houtvesters en boswachters 
Aan het hoofd van iedere houtvesterij stond een houtvester die zich met het beheer van de 
houtvesterij bemoeide. De houtvester was altijd een wetenschappelijk opgeleide 
bosbouwkundige en dat was ook nodig.93 De belangrijkste grondlegger van de 
bosbouwtechniek in Nederland is de heer A.J. van Schermbeek (1855-1915) geweest (figuur 
3.3), alhoewel hij nooit in dienst is getreden van Staatbosbeheer of de Nederlandse Heidemij.94  

 
93 Blokhuis 1961, 157. 
94 Buis et al. 1999, 35. 

Figuur 3.2: Grafiek van de werkverschaffing naar Vos (1980) en Kalb (1984), eigen bewerking. 

Figuur 3.3: De heer Van Schermbeek op archiefbeeld, eind 19e eeuw (bron: Ool & 
Staatsbosbeheer, 2019). 
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Wel was hij een vakkundig bosbouwer, die voor een groot gedeelte was opgeleid in Duitsland 
en praktijkervaring opdeed in Nederlands-Indië. De allereerste mensen binnen 
Staatsbosbeheer en de Nederlandse Heidemij hadden in het beginsel een bijna 
landbouwkundige aanpak van de bosaanplant. Van Schermbeek dacht hier anders over. Om 
een gezond bos te krijgen was een meer ‘natuurlijk’ beheer gewenst. De mens moet de natuur 
volgen en niet andersom. Dit soort opvattingen tot een duurzame bosbouw was men in 
Nederland toentertijd niet gewend. Pas toen de heer E.D. van Dissel in 1902 in dienst trad van 
Staatsbosbeheer werd deze manier van bosbouwtechniek omarmd.  

 
De eerste houtvester van Assen was de heer P. Boodt, van 1905 tot 1920. Onder zijn leiding 
werden dus de eerste aankopen zoals Appelscha en Dwingeloo gedaan. De dienstdoende en 
verantwoordelijke houtvester van Assen ten tijde van de aankoop en aanleg van boswachterij 
Gieten was de heer J.J.M. Jansen (1889-1957) (figuur 3.4). Vanaf zijn intrede bij 
Staatsbosbeheer in 1920, heeft hij tot aan zijn pensioen in 1954 zijn functie als houtvester van 
Assen met verve bekleed. Hij werd gezien als pionier in de groei van de Staatsbossen in 
Drenthe. Hij dacht door in de lijn van Van Schermbeek en zijn Duitse compagnon Friedrich 
Erdmann. In 1923 was Erdmann op bezoek in Nederland, waarin hij ook houtvesterij ‘Assen’ 
aandeed. Jansen was toen net in Assen gevestigd. De toen nog jonge Jansen was onder de 
indruk van Erdmann zijn theorieën over de bosbouwtechniek.95 In de beginperiode plantte men 
nog niet veel anders dan de grove den. Het bezoek van Erdmann was voor Jansen, zo zei hij, 
een keerpunt in zijn bosbouwkundige opvattingen.  
 
Er was geen woord van gelogen. Zijn verrichtingen werden omschreven als ‘ingrijpend, 
spectaculair en zeer vruchtbaar’.96 Het bosareaal is onder zijn leiding gegroeid van 1300 
hectare in 1922 naar 14.000 hectare in 1957. Deze snelle groei is mede tot stand gekomen 
door de werkverschaffingsprojecten vanaf 1922, waarin de heer Jansen ook een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Het omspitten van de heidegronden bleek een uitstekende activiteit om 
werklozen aan het werk te zetten, maar ook positief voor de aanleg van de bossen.97  
 
Het was ook houtvester Jansen die de werkwijze van ontginning tot bosaanplant beknopt 
beschreven heeft.98 Hij kreeg de taak om zowel het Gieter- als het Gasselterveld tot bos te 
promoveren. Het doel was, zoals hij het mooi omschreef: ‘het scheppen van wouden, die door 
haar aard en samenstelling met weinig kosten duurzaam in stand kunnen worden gehouden.’ 
De ‘boschwachters’ waren de mannen in het veld die de praktijk uitvoerden in een boscomplex, 
onder leiding van de houtvester. Voor Gieten was de heer Huitema in 1922 de dienstdoende 
boschwachter, met onder hem weer een 3 of 4-tal arbeiders, aangevuld met losse 
arbeidskrachten en uiteindelijk ook grote getalen werklozen.  
 
 
  

 
95 Houtzagers 1954, 145. 
96 Blokhuis 1957, 127. 
97 Kalb 1984, 7. 
98 Jansen 1937, 54. 
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Figuur 3.4: Excursie naar het Asserbos in 1928. De heer Erdmann (in het midden met baard), Jager Gerlings (tweede van 
links) en de heer Jansen die als gastheer optreedt (derde van rechts) (bron: Beeldbank Staatsbosbeheer, fotonummer 18827) 
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3.2  De ontwikkeling van boswachterij Gieten (1922 – 1946) 
 
‘Drenthe is zo langzamerhand in een nieuw fleurig, frisch kleed gestoken.’99 
 
3.2.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstukken leerden we uiteindelijk dat ook de Drentse heidevelden, zij 
het met enige vertraging, actief het heideveld ontgonnen werd. De betere gronden werden 
bouw- of grasland, waartegen de slechtere gronden werden omgevormd tot bosbouw. Dit 
hoofdstuk geeft de reconstructie weer van de aanlegperiode van boswachterij Gieten. Er zijn 
een aantal fases te onderscheiden: de voorbereiding, uitvoering en verzorging.100 De 
voorbereiding bestaat uit het testen van de bodemgeschiktheid, grondbewerking, het maken 
van een wegen- en ontwateringsplan. Vervolgens wordt er in de uitvoering de grond zo 
geschikt mogelijk gemaakt door onder andere het vastleggen van de bodem, toepassen van 
een voorbouw of bemesting. Pas daarna kan er gezaaid of geplant worden, waardoor er 
meestal gemiddeld drie jaar zit in de grondvoorbereiding. De verzorgingsfase gebeurt ten tijde 
dat het bos groeiende is, waaronder verschillende taken verschuild zitten. Later in dit hoofdstuk 
wordt het bovenstaande proces besproken.  
 
3.2.2 Aanloop tot aankoop  
 
Direct na de Eerste Wereldoorlog werd de wereld geteisterd door een economische crisis. Het 
resultaat was onder andere dat er een enorme werkloosheid heerste, ook in Nederland. Om 
die enigszins te beteugelen werd de Dienst van de Werkverschaffing opgericht in, Deze deinst 
behoorde tot 1933 onder de Departement van Binnenlandse Zaken en later onder het 
Departement van Sociale Zaken. Het doel was om werkobjecten en projecten te vinden waarin 
werklozen aan het werk gesteld konden worden, naast de vergroting van het bosareaal. Er 
moest echter wel voldoen worden aan een aantal criteria: (1) De organisatie en leiding 
moesten in deskundige handen zijn, (2) loonafhankelijk van de werkprestatie, (3) zo ver 
mogelijke aansluiting bij de arbeidsvoorwaarden in het vrije bedrijf en (4) er moest zinvol en 
nuttig arbeid verricht worden, die tevens zo economisch mogelijk werd uitgevoerd.101  
 
Werkverschaffingsprojecten moesten voldoen aan een aantal voorwaarden: (1) ongeschoolde 
arbeidskrachten moesten in de uitvoering het werk kunnen doen, (2) arbeidslonen moesten 
een zo groot mogelijk kostenpost zijn en (3) de arbeid zelf moest van algemeen nut zijn.102 Het 
cultuurtechnische werk van Staatsbosbeheer leent zich uitstekend voor dit profiel. De aankoop 
van heidecomplexen ten behoeve van bosaanplant, verstaan we onder 
Rijkswerkverschaffingen.  
 
Het Gieter-, Gasselter- en een gedeelte van het Eexterveld werden door bemoeienis de 
overheid aangekocht, in het kader van de werkloosheidsbestrijding. Dit ging op verzoek van 
de burgermeester en wethouders van Gasselte en Gieten. Op 2 mei 1920 is de kwestie van 
heideontginning ter sprake gebracht door de Commissaris der Koningin aan de gemeente 
Gieten.103 Het gemeentebestuur van Gasselte verleende eveneens volledige medewerking. 
Na besprekingen tussen de betrokken gemeentebesturen en de Minister van Landbouw in juni 
van datzelfde jaar, hebben alle betrokken autoriteiten hun medewerking verleend. Voordat 
men tot aankoop van de gronden overging, werd er vooraf onderzoek gedaan naar de velden 
door Staatsbosbeheer.  
 

 
99 Nieuwsblad van het Noorden, 06-07-1935. 
100 Van Lonkhuyzen 1924, 49 – 147. 
101 Vos 1980, 55. 
102 Vos 1980, 58. 
103 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 15-04-1922. 
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Een beoordeling van de heidevelden door Staatsbosbeheer volgt in een bijlage van een 
briefcorrespondentie. 104 Op 23 augustus 1920 vraagt de inspecteur van Staatsbosbeheer, de 
heer van Dissel, aan de dienstdoende houtvester in Assen om onderzoek in te stellen ‘omtrent 
den aard en de ligging der gronden een beknopt rapport te doen toekomen.’105 De 
dienstdoende houtvester in Assen was destijds als Jansen. In het najaar van 1920 volgt er als 
reactie een brief, situatieschets en rapport van de heidevelden naar ‘den heer Inspecteur van 
het Staatsboschbeheer te Utrecht’, gemaakt door houtvester Jansen. De heidevelden van het 
Gieter- en Gasselterveld kregen onder de streep uiteindelijk een positief aankoopadvies. Bij 
elkaar ging het om een heidecomplex ter grootte van 630 hectare. Het Gasselterveld werd 
verdeeld in vier blokken en het Gieterveld werd als geheel beoordeeld (figuur 3.5). Het zuidelijk 
deel van het Gasselterveld, vlak bij de gemeentegrens met Borger, waren al reeds langgerekte 
ontginningen gaande.106 
Gasselterveld blok 1: De gronden het dichtst tegen de es aan. Men was hier in het oostelijke 
gedeelte van het blok al bezig met de ontginning tot bouw- en grasland. Het oostelijke gedeelte 
van het blok werd omschreven als: ‘Zeer geaccidenteerd en deswege ongeschikt te achten 
voor ontginning tot bouwland’.107  
Gasselterveld blok 2 & 3: Dit waren de hogere heidegronden, waarbij er in dit blok nog een 
enkele zandverstuiving te vinden is. Deze verstuiving is al reeds met dennen van ongeveer 20 
jaar oud bezaaid. 

 
104 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, ‘rapport, omtrent de heidegronden in de 
gemeenten Gieten en gasselte’. 
105 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, brief van 23 augustus 1920. 
106 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, ‘rapport, omtrent de heidegronden in de 
gemeenten Gieten en gasselte’. 
107 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, brief van 19 april 1921. 

Figuur 3.5: Situatieschets van het Gasselter- en het Gieterveld uit 1920, toebehorende bij een aantal briefcorrespondenties 
tussen Staatsbosbeheer en de gemeenten (bron: Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220). 
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Gasselterveld blok 4: Het meest westelijke gelegen blok, tegen het Andersche diep aan. Het 
lag relatief veel lager dan de overige blokken, waardoor het geschikt geacht werd voor aanleg 
tot voorbouw- en grasland. 
Gieterveld: Het noordelijk en het oostelijk deel zijn bijna volledig ontgonnen, alleen het 
westelijk deel ligt er nog woest bij. Ondervonden is dat de bodem van goede kwaliteit is, die 
zeer geschikt voor ‘bebossching’ is, met uitzondering van een klein gedeelte in het westen 
tegen het beekdal aan.  
 
Uiteindelijk is het westelijke gedeelte van blok 1, en de blokken 2 en 3 van het Gasselterveld 
geschikt geacht voor bebossing, evenals het westelijke deel van het Gieterveld.108  Deze 
velden kwamen daardoor voor aankoop in aanmerking. Een belangrijk argument verder was 
dat de ontsluiting meer dan uitstekend was, een feit dat ook al door de krant werd 
opgemerkt.109 De waterschappen hadden er drie zandwegen aangelegd, waarvan er twee 
verhard zijn. Een in het noorden (Assen-Gieten) en een ten oosten van de velden (Gieten-
Gasselte).  
 

 
Figuur 3.6: Locatie van de Eexterhalte in de huidige tijd (bron: L. Bouwmeester). 

Daarnaast liep in het noorden ook de spoorlijn van de N.O.L.S. (Noordoosterlocaalspoorweg-
Maatschappij). Dit spoor had daarnaast los- en laadpunten bij de stations van Gieten en 
Gasselte, maar ook bij Eext een stopplaats die vlak bij de heidevelden lagen (figuur 3.6). Voor 
de afwatering hoeft er maar een ontwateringssloot aangelegd te worden. Deze zal in het 
westelijk deel van het Gieterveld, ten hoogte van het Andersche diep, gegraven moeten 
worden. Er is nog een verzoek om de gronden van polderlasten te ontzien voor 
Staatsbosbeheer. Het waterschap vordert deze vorm van belasting als bijdrage in het 
onderhoud van dijken, sloten en andere werkzaamheden. Daarentegen zal Staatsbosbeheer 
het jaarlijkse beheer van de ontwateringssloot op zich nemen. Kortom, een economisch 
gunstig vooruitzicht. Het resultaat is als advies richting de minister van Landbouw en Nijverheid 
is gegaan op 19 april 1921.110  
 
 
 

 
108 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, ‘rapport, omtrent de heidegronden in de 
gemeenten Gieten en gasselte’. 
109 Provinciale Drentsche en Asser courant, 16-04-1921. 
110 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, brief van 19 april 1921. 
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3.2.3 Aankoop van de gronden 
 
Sinds de gemeenschappelijke markegronden in particulier bezit waren gekomen zijn de 
heidevelden enorm versnipperd geraakt (figuur 3.7). Op het Gieterveld waren er 50 
verschillende eigenaren en op het Gasselterveld waren dat er 24.111 Op 19 april 1921 vond er 
een vergadering plaats in café Meertens, opgezet door de burgemeesters van de omliggende 
gemeenten. De ongeveer 75 grondeigenaren van het Zuidwestelijke gebied van het Gieter- en 
Gasselterveld werden ingelicht van de plannen tot aankoop door ‘de heeren Houtvesters uit 
Assen’.112 Het doel was te inventariseren of de eigenaren hun gronden af wilden staan aan de 
Staat ‘ten behoeve van de aanstaande bebossching’. Direct na de vergadering gaven acht 
eigenaren aan op het voorstel in te willen gaan. De overige eigenaren waren echter nog niet 
direct overtuigd. De aangekochte gronden waren meestal gericht op het dorp; smalle maar 
zeer lange percelen. Bij de verdeling van de gronden had men destijds een markant punt als 
vast richtpunt gekozen. Deze verkaveling worden ook wel slagen genoemd. Samen met het 

Geeser-, Emmer-, Noord-Barger, Noord-Hijker-, Pesser-, en Ruinerveld werd het Gasselter- 
en het Gieterveld in het jaar 1922 in het kader van de werkverschaffing aangekocht. De 
verkochte percelen gingen voor 100 gulden per hectare weg in de gemeente Gasselte. In de 
gemeente Gieten was dit bedrag 125 gulden.113 Uitzondering was het stuifzandgebied van de 
Gasselterdennen. In dit gebied stonden nog ongeveer 100 dennenbomen.114 In plaats van per 
hectare te betalen, wordt er 3 gulden per boom betaald.  De latere uitbreidingen hadden een 
aanzienlijke hogere prijs. In de gemeente Anloo werd er 300 gulden per hectare betaald en de 
uitbreidingen in van 90 t/m 95 hadden de prijs van 385 gulden.115 Inbegrepen was de vrijstelling 

 
111 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, ‘eene opgave van der grootte der 
percelen en de grondeigenaren daarvan’. 
112 Provinciale Drentsche en Asser courant, 14-12-1921. 
113 Westra 1957, 3. 
114 Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922. 
115 Westra 1957, 3. 

Figuur 3.7: Op de waterschapskaarten van het Gasselter- (rechts), en het Gieterveld (links) zijn de lange 'slagen' zichtbaar 
die zijn ontstaan bij de verdeling van de heide in de 19e eeuw (bron: Drents Archief toegangsnummer 0181, inventaris 
nummer 181 & 179).  
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van de waterschapslasten. De totale kosten werden op 95.000 gulden gezet voor de aankoop 
van 750 hectare.116  
 
 
3.2.4 De voorbereiding 
 
Het in cultuur brengen van Gieter-, Gasselter en Eexterveld was een behoorlijk omvangrijk 
karwei en moest dan ook in fasen gebeuren (figuur 3.8).117 De grootste aankoop werd in 1922 
gedaan door de aankoop van de vakken 1 t/m 89.118 Uitzondering hierop waren een aantal 
stroken aan de oostkant. Deze werden in 1924 gedeeltelijk verworven, via aankoop en ruiling. 
In 1930 werd de uiterste oostgrens bereikt, het dichtst tegen het beekdal van het Andersche 
diep aan. In 1936 werd er uiteindelijk naar het zuiden uitbreid, die in 1946 kon worden afgerond 
door de aankoop van het meest zuidoostelijke hoek. Dat er zelfs vakken sneuvelden in de 
ontwerpfase, blijkt uit het feit dat vak 43 niet bestaat in de boswachterij.119 Bij het maken van 
een wijziging in het wegenplan is vak 43 komen te vervallen.  
 
De eerste werkverschaffingsperiode (1922 t/m 1927) werd de periode van het grote verzet. 
Met de hulp van vele werklozen kon vrijwel het gehele noordelijke deel van de boswachterij 
bewerkt worden. Daarna volgde een ‘werklozen’loze periode (1927 – 1931), waarin er 
voornamelijk met ossen en paarden gewerkt werd. Zonder hulp van de werklozen werd er in 
deze periode voornamelijk met ossen of paarden geploegd. Hierop volgde de tweede 
werkverschaffingsperiode (1931 – 1942). De jaren ’30 waren economisch gezien een 
erbarmelijke tijd. Er heerste veel werkloosheid. Voor boswachterij Gieten stond deze periode 
echter in het teken van groei, zowel horizontaal als verticaal. De boswachterij groeide verder 
richting het zuiden, totdat in 1946 de ontginning zo goed als gereed was. Na 1940 was de 
groei echter van geringe omvang. 

 
116 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220, brief van 21 oktober 2021. 
117 Nieuwsblad van het Noorden, 25-06-1931. 
118 Westra 1957, 3. 
119 Westra 1957, 4. 

Figuur 3.8: Uitbreiding van boswachterij Gieten in de periode 1922-1924 (groen), 1924-1930 (geel). 1930 
(oranje), 1936 (oranjerood) en 1946 (rood) (bron: Westra (1957), eigen bewerking). 
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Ontginningsplan  
In de eerste twee jaren werd er relatief veel werk verzet. Vooraf werd er een opgezet 
ontginningsplan gemaakt voor de toekomstige boswachterij, opgezet door de dienstdoende 
houtvester Eerst moest de grond geschikt gemaakt worden voor bosbouw. Nadat de grond 
van voldoende kwaliteit was bevonden, konden de boompjes geplant of gezaaid worden. Dit 
laatste moest gebeuren door gespecialiseerd en geschoold personeel. Om de houtproductie 
zo groot mogelijk te houden, dient ‘de weinig vruchtbare heidegrond in goeden boschgrond te 
worden omgezet’, zo stelde houtvester Jansen.120 Voor een normale groei van het bos, moest 
de kringloop van afvalstoffen ononderbroken zijn. Een gezonde humuslaag van bladeren, 
naalden en takken was een must. Ook de juiste keuze van houtsoorten was van cruciaal 
belang. Hij stelde dat een zuiver naaldbos geen gezonde kringloop had. Dit kon enkel bereikt 
worden door gemengd loof- en naaldhout of enkel een menging van loofhout.  

Jager Gerlings vertelt in 1937 het volgende over het voornaamste doel van het bosbedrijf: ‘een 
zoo groot mogelijke, duurzame productie van hout met de hoogst mogelijke waarde en met 
een zoo gering mogelijke opoffering van kosten, tijd en arbeid bij een zoo gering mogelijken 
houtvoorraad.’121 Om tot dat doel te komen werden er in het ontginningsplan rechthoekige 
bosvakken van ongeveer 200 x 200 of 300 x 300 meter bedacht voor het aan te planten bos. 
Het is een klassieke 20e -eeuwse opstandindeling van diverse bosvakken (of opstanden), met 
ieder een eigen plantjaar en bossamenstelling.122 Rondom de vakken lagen brede paden, die 
aangesloten zaten op de hoofdaansluiting. Er waren twee voorname redenen om in een 
dusdanig structuur te werken: (1) Voor de arbeiders werd er tijdens de ontginningsperiode 
overzicht gecreëerd en; (2) ten tijde van de groei van het bos kon men makkelijk bij het hout 
komen voor bosbouwactiviteiten (kappen, dunning etc.). Vrijwel iedere boswachterij in Drenthe 
die aangelegd is rond deze tijd hebben een dergelijke indeling gekregen (figuur 3.9). Ook op 
de bebossingskaart van ‘Boschwachterij Gieten’ uit 1936 is deze indeling van bosvakken en 
lanen duidelijk herkenbaar (figuur 3.10). 

 
120 Jansen 1937, 53. 
121 Jager Gerlings 1937, 381. 
122 Blokhuis 1919, 7. 

Figuur 3.9: Boswachterij Odoorn, Schoonloo, Emmen en Grolloo tussen 1945 - 1950. Ongeveer in dezelfde periode aangelegd 
als Gieten. De aanlegstructuur van vakken en lanen is vrijwel overal herkenbaar (bron: QGIS, eigen bewerking). 
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Figuur 3.10: De bebossingskaart van ‘boschwachterij Gieten’ (bron: Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 
2097). 
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Het systeem van bosaanleg zag er als volgt uit: de eerste drie jaar stonden in het teken van 
bodemverbetering. Dit betekende spitten, schijfeggen, ploegen, bemesting en gemengd 
aanplanten of zaaien.123 Ieder bosvak had vervolgens een jaar van aanleg en opstandskeuze.  
 
Om een gezonde bosgroei mogelijk maken, heeft de heide meestal een diepe grondbewerking 
nodig. Onder de heide bevindt zich in de regel vaak een ‘loodzandlaag met oerbank’. De 
bovenste laag bestaat uit heidehumus (grijs zand; E-horizont), dan meestal wit zand en 
uiteindelijk stuit men op de oerbank (Bhs-horizont).124 De heide is ontstaan door begrazing en 
plaggensteken, waardoor deze door de mens kunstmatig is gemaakt en gehouden. In 
microklimaat verschilt het open heideveld volledig in tegenstelling tot het bosklimaat.125 De 
toplaag is eeuwenlang verwijderd waardoor de extreme weersomstandigheden op de 
ondergrond kon inwerken. Het gevolg is de typische humusverplaatsing in een duidelijk van 
elkaar gescheiden uitspoelingslaag: het loodzand; en een inspoelingslaag; de oerbank. Dit zijn 
de zogeheten 'podzolbodems’. En die laag bemoeilijkt de groei van het bos. Nadat de grond 
op diepte bewerkt is, volgt het ploegen en schijf eggen. Daarna volgt nog een 
kunstmestbewerking of een lupine-voorbouw.126 De heidehumus wordt door bovenstaande 
werkwijze fijn verdeeld en tot ontbinding gebracht. 
 
Afwateringsplan 
Een hoofdvereiste voor het slagen van de missie van menige ontginning is de afwatering.127 
Op hoge heideterreinen zijn de te nemen maatregelen gewoonlijk zeer eenvoudig. De 
boswachterij is gelegen op een algemeen goed doorlatende ondergrond, waardoor de 
afwatering voor het grootste deel via de natuurlijke wegloopt. Dat is echter niet overal het 
geval, waardoor er meestal bij aanleg van een nieuwe boswachterij een afwateringsplan 
gemaakt moet worden. In de regel wordt op de laag gelegen terreinen de grondwaterregeling 
veranderd, omdat deze meestal te hoog is. 
 

 
Figuur 3.11: Vanaf de AHN-kaart worden de patronen van greppels en sloten zichtbaar, gegraven in de lagere delen van het 
landschap. 

 
123 Kalb 1985, 10. 
124 Löhnis 1885, 17. 
125 Van Heuveln 1992, 106. 
126 Jansen 1928, 54. 
127 Van Lennep 1922, 12. 
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Ook in Gieten zijn er een aantal laag gelegen delen, waardoor men toch een aantal 
afwateringsloten gegraven heeft. De afwatering rondom de vakken 8, 20, 28, 90 en 91 is niet 
voldoende om via de natuurlijke weg te regelen (figuur 3.11). Ook in het zuidwesten bij vak 81, 
89 en 104 was de afwatering slecht. Via greppels is het overtollige water naar een grotere 
afvoersloot geleidt (figuur 3.12). Deze afvoersloot werd ook door Udema B.V. gebruikt, een 
relatief grote (export)slachterij in Gieten (figuur 3.13 & 3.14). Via een rottingsvijver en 
afvoersloten kwam afvalwater vanuit de fabriek uiteindelijk in het Andersche diepje terecht.128 
In de volksmond werd de afvoersloot ook wel, mede door de kleur en onbehaaglijke 
dierenresten, de ‘bloedrivier’ genoemd.129 Bij een onderzoek uit 1966 naar de waterkwaliteit 
van de Drentsche Aa, kwam Udema b.v. als hoofdproducent van afvalwater naar voren. Er 
werden afvoeren gemeten welke overeenkwamen met die van 16.000 inwoners.130  

 
128 Hanskamp & Dekker 2012, 161 
129 Persoonlijke mededeling, P. Visser, 2022. 
130 Mast 1966, 47. 

Figuur 3.12:  Uitgraven van een watergang (bron: beeldbank 
Staatsbosbeheer, fotonummer 20339). 

Figuur 3.13: Dienstwoning vlak bij de Eexterhalte in 1922, met 
rechts een gegraven watergang (bron: foto 20379, beeldbank 
Staatsbosbeheer) 

 

Figuur 3.14: De ligging van de beruchte Udema-sloot en hoe die er vandaag de dag ligt (bron L. Bouwmeester). 
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Spitten, zweten en zwoegen met werklozen 
Er was weinig werk en er waren veel werklozen. In de winter van 1921/1922 waren er in de 
gemeente Gasselte, op een inwoneraantal van rond de 3300, een ‘kwart duizend werkloozen’ 
(figuur 3.15).131 De gemeenten moesten hierdoor op zoek naar werkverruimingsobjecten en 
het was voornamelijk de gemeente Gasselte die grote behoefte aan werkverschaffing, vooral 
‘ter ontlasting van de Noordelijke Drentsche Veenkoloniën.’132 Ondanks de economische 
malaise in de in de jaren ’20 van de vorige eeuw was het voor Staatsbosbeheer allesbehalve 
komkommertijd, want er moest veel werk verzet worden en het aanbod van arbeiders was 
groot. Om praktische redenen mochten er echter niet meer dan 200 werklozen op het complex 
aan het werk gezet worden en er werd per werkloze een bedrag van 275 gulden neergeteld.133 
In totaal was er bedrag van 55.000 gulden beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de 
werkloosheid. Vanuit allerlei markten waren er mensen aan het werk in het veld. 
Kantoormensen, winkeliers, bouwvakkers; mensen uit verscheidene milieus. Het was hollen 
en stilstaan met de hoeveelheid arbeiders en het beschikbare budget voor werkverschaffing.134 
Er waren ook geregeld ontevreden en morrende arbeiders in het veld te vinden terwijl ook 
stakingen voorkwamen.135 De lonen vond men geregeld te laag, vooral in contrast stonden 
met de korte werkdagen in de winter: ‘Terwijl in dit jaargetijde de uitgaven, voor vuur en licht 
nog grooter zijn, waardoor de tijden voor de arbeiders derhalve nog zwaarder drukken dan 
anders.’136 Om de werkverschaffing aan te kunnen blijven bieden, waren er toekomstige 
aankopen en uitbreidingen nodig. Ook in boswachterij Gieten is dat gedaan.  
  

 
131 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 15-04-1922. 
132 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220. 
133 Nationaal Archief, toegangsnummer 2.11.50, inventarisnummer 220. 
134 Arnhemse Courant, 14-07-1922. 
135 Emmer Courant, 16-06-1921. 
136 Provinciale Drentsche en Asser courant, 6-11-1923. 

Figuur 3.15: Fragment van het artikel uit de krant van 15 april 1922. 
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Het grote verzet in boswachterij Gieten kwam in het jaar 1923. Het gehele noordelijk deel 
van de boswachterij lag dit jaar op de schop, waarbij vrijwel de meeste bosvakken dankzij 
werklozen gespit werd (figuur 3.17). Een van de belangrijkste taken van de werklozen was 
het (diep) spitten van de heide en was ook een van zwaarste opgaven, met name voor 
degenen die nog nooit met een spade of stek gewerkt hadden. Daarnaast verdiende men 
naar hetgeen presteerde, prestatiewerk dus. Per vak verschilde het ook weer hoe diep er 
gespit werd, maar meestal lag dit variabel tussen de 40-60 cm diep (figuur 3.16). Met de 
steekschop groeven de werklozen zich in stroken een weg door het vak. Goedkoper was het 
gebruik van de os- of paardenploeg, maar in tijden van werkverschaffing was het spitwerk 
een belangrijke activiteit om de werklozen van werk te voorzien.137 Bovendien ging de 
ontginning ook sneller (figuur 3.20). Andere projecten waren indertijd het aanleggen van de 
keienwegen door de boswachterij of het graven van sloten.  

 
137 Den Ouden & Roosenschoon 1994, 131. 

Figuur 3.16: De bewerking van de heide (bron: naar Westra (1957), door Venema (1995) gecorrigeerd, eigen bewerking).  
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In de periode zonder de hulp van werklozen werd er met de diepploeg gewerkt. Mede dankzij 
de diepploeg zijn de woeste gronden in Nederland ontgonnen. Dit werktuig werd door een 
aantal ossen of paarden getrokken om diepe steken van 40-50 cm te maken (figuur 3.17).138 
Het was zinvol om de schaarploeg erbij te gebruiken, zodat de heideplag geschild wordt. In 
tegenstelling tot het spitten met de hand, was deze methode het snelst en het goedkoopst.  
Vervolgens werd er met een schijveneg de bovenste toplaag bewerkt (figuur 3.18). De 
heidezode werd verkruimeld en kluiten die overbleven na het ploegen werden gebroken.139 De 
schijfeggen werktuig werd met paarden getrokken.   
 
 
 
 
  

 
138 Den Ouden & Roosenschoon 1994, 132. 
139 Den Ouden & Roosenschoon 1994, 132. 

Figuur 3.17: De heide werd met de hand gespit (links, geploegd (rechtsboven) of met de tractor (Foto rechtsonder) (bron: 
Beeldbank Drents Archief,) (bron: onbekende foto uit het archief Meindertsveen, Staatsbosbeheer; beeldbank 
Staatsbosbeheer, foto 20350; Drents Archief, fotonummer LG1633004) 

Figuur 3.18: Met gekartelde stalen schijven verkruimeld de schijfeg de bovenlaag (bron: 
Nationaal Archief, Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij).  
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Figuur 3.20: Bovenstaande kaartjes geven de globale grootschalige ontwikkeling van de boswachterij weer in de periode 1922-1929. In 1922 werden de 
eerste velden bewerkt (oranje kleur), in 1923 de eerste velden bemest (gele kleur) en zelfs al bebost (groene kleur). In 1923 werd de keienweg 
aangelegd die als hoofdontsluiting diende (rode lijn). Tot aan 1927 waren er werklozen aan het werk en dat is te zien in de snelheid van de ontginning. 
Tussen 1927 en 1929 gaat de uitbreiding opeens minder snel, wat komt doordat dit een werklozen’loze’ periode was. In werkelijkheid waren de vakken 
onderverdeeld in meerdere opstanden, waarvan iedere opstand een ander plantjaar kan hebben. Op detailniveau zien de afzonderlijke vakken er 
anders uit (bron: Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922).  

  

‘Met een grondboor en een schep over de schouder, een stel kaarten onder de arm, 
pakte houtvester Jansen geregeld de trein vanuit Assen richting Stadkanaal. De 
Eexterhalte was halverwege het eindstation en stapte hij uit. Vanuit het noorden kon 
hij zo boswachterij Gieten inlopen, terwijl er om hem heen op de heide druk gespit 
werd. Jansen liep dieper de boswachterij in, naar het zuiden, om bij bepaalde 
toekomstige bosvakken boringen te zetten. Op de kaart gaf hij weer wat hij zijn 
bevindingen waren, om vervolgens naar de volgende locatie te gaan. Uiteindelijk 
kon hij zo over de heide doorlopen naar Papenvoort in het uiterste zuiden van de 
boswachterij. Daar was een paardentram, welke hem weer terug naar Assen bracht. 
Op kantoor verwerkte hij de resultaten tot een opstandindeling van de vakken die hij 
bezocht had.’ (Bron: persoonlijke communicatie, Peter Visser, oud adjunct-
houtvester in Drenthe-Noord) 
 
 

Figuur 3.19.: Portret van houtvester Jansen (bron: Provinciale 
Drentse en Asser Courant, 03-09-1931). 
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Boomplantdag 
Naast de werklozen kon Staatsbosbeheer 
tijdens de jaarlijkse boomplantdag een 
beroep doen op de schoolkinderen in de 
buurt. Het idee werd verworven in de 
Verenigde Staten, doordat de toenmalige 
Staatsbosbeheer-directeur Van Dissel 
daar al eens kennis met een 
boomplantdag had gemaakt. In 1923 was 
de eerste boomplantdag die door 
samenwerking met de gemeente Gieten, 
schoolbestuur en Staatsbosbeheer 
georganiseerd werd.140 Op 6 april 1925 
werden boompjes bij het Drentse Gieten 
geplant (figuur 3.21).  
  
 
Er ontstond een kinderbosch dat in zijn geheel door schoolkinderen beplant was. Een aantal 
andere bosvakken werden gedeeltelijk beplant (figuur 3.23), maar er zijn ook bossingels door 
de kinderen aangelegd (figuur 3.22). Er werd ieder jaar weer in de kranten aandacht aan 
geschonken. Men was al bewust bezig met de educatieve kant van het bosbouwvak, want ‘wie 
de jeugd leert planten, kweekt liefde voor de boomen en voor de natuur in het algemeen.’141 
 

 

 
140 Provinciale Drentsche en Asser courant, 28-03-1923. 
141 Provinciale Drentsche en Asser courant, 28-03-1923. 

Figuur 3.22: Boomplantdag van 1925 in boswachterij Gieten (bron: foto 2525, beeldbank Staatsbosbeheer) 

 

Figuur 3.21: Fragment van het artikel uit de krant van 6 april 1925. 
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Figuur 3.23:  Nationale Boomplantdag in 1924 (boven) en het resultaat in 1960 (bron: Beeldbank Staatsbosbeheer, 
fotonummer 20540). 
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3.2.5 De uitvoering 
 
Bemesting 
Nadat de grond (diep) bewerkt is, ging men over tot bemesting. Opvallend hierin is dat 
wederom ieder bosvak weer anders werd ingevuld (figuur 3.24). Er was nog veel onduidelijk 
over de hoeveelheid aan bemesting er toegepast moest worden, maar ook wanneer en op 
welke bodem. In de beginfase stond men nog in de kinderschoenen als het ging om de 
bemesting. Wat wel bekend was dat de doorgaans zure heidebodem verrijkt moesten worden 
door onder andere kali, kalk en stikstof.142 Er waren daarom twee hoofdbemestingen: Kalizout 
en slakkenmeel. Bemesting werd toegepast in voornamelijk de eerste groeijaren van de 
bomen. Belangrijke factor is ook dat de grond nog niet met grassen begroeid mag zijn. De 
mest kon de jonge boompjes een groeispurt geven, maar ook de boom- en naaldgroei doen 
bevorderen.143 Naarmate de tijd vorderde, en mede dankzij de proefvelden die in de 
boswachterijen werden aangelegd, leerde men steeds meer over bemesting.   
 

 
Figuur 3.24: De bemestingskeuzes met hoofdzakelijk kalizout (lnks) en slakkenmeel (rechts) (bron: Westra 
(1957), eigen bewerking). 

 
  

 
142 Lonkhuyzen 1924, 78 
143 Idem, 82 
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Voorbouw met lupines of met landbouw  
Nadat er bemest is paste men ook vaak een voorbouw van lupinen toe, wat ook in Gieten 
veelvuldig is gedaan (figuur 3.25). Lupinen zijn uitstekende stikstofbinders, want ze binden 
stikstof uit de lucht tot voedingsstoffen die voor de plant beschikbaar zijn. Onder voorbouw 
verstaat men het betelen van den grond met gewassen voor tot vestiging van de blijvende 
toestand wordt overgegaan. Doorgaans vond lupinenvoorbouw plaats op de beste gronden.144 
De vaak zure heidebodems konden namelijk wel een oppepper gebruiken, alvorens men er de 
op voorhand bedoelde boomsoorten er op ging planten. Na een bezaaiing van lupinen, volgde 
er in het najaar het onderploegen van de grond of een directe bebossing. Soms ging dit ook 
gepaard met het zaaien van lupinen ernaast.145 Een verhoging van de kwaliteit van de bodem 
was het doel om de meer eisende houtsoorten zoals eik, lariks, douglas, fijnspar en beuk 
tegemoet te komen. De grove den was de enige boomsoort die deze vorm van voorbouw niet 
onderging.  
 

 
 
  

 
144 Venema 1995, 36. 
145 Nieuwsblad van het Noorden, 25-06-1931. 

Figuur 3.25: De verschillende voorbouw dat per opstand is gebruikt (bron: Westra (1957), eigen bewerking in 
QGIS). 
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Bedrijfsgebouwen  
Direct in de eerste jaren worden ook de voorwerkerswoning, boswachterswoning, schuren 
dienstwoningen, schuren en de kwekerij aan de hoofdontsluiting gebouwd (figuur 3.26).  
In de plaatselijke kwekerij werden exoten gezaaid en geteeld, waardoor de bomen geen lange 
weg af hoefden te leggen. De kwekerij werd doorgaans op de beste grond aangelegd.146 Dit 
moest niet te lichte grond, maar ook niet te zware grond zijn. Daarnaast moest er een flinke 
haag omheen gebouwd worden om de jonge boompjes te beschermen tegen de wind. Het 
terrein van de kwekerij moest tevens ook een gemakkelijke ligging hebben.147 Er werden 
vrijwel alle boomsoorten gekweekt die gebruikt werden voor de bosbeplantingen zoals, de 
Japanse en Europese lariks, fijnspar, sitkaspar, douglas en verder de eik, els, berk, acacia, 
prunus, lijsterbes.148 De grove den is een opvallende afwezige. Die werd, na meerdere 
mislukkingen op Drentse bodem, vanuit andere windstreken gehaald. Uit de eigen kwekerij 
van Gieten werden de bomen gezaaid en verspeend, waarvan 2.5 hectare vaste en 2 hectare 
tijdelijke kwekerij aanwezig is. De bebossing met eik, fijnspar en Douglas wordt eerst met een 
lupinenvoorbouw toegepast.149  

 
Op het terrein van de kwekerij in vak 11, kwam ook de brandtoren te staan. In die periode 
werden er in geheel Drenthe meerdere van deze brandtorens geplaatst, die naast de eigen 
boswachterij ook geacht werden een groter gebied te overzien (figuur 3.27). In boswachterij 
Gieten is er eenmaal een flinke brand geweest, waardoor een aantal bosvakken verloren zijn 
gegaan.150 Tegenover de Eexterhalte werd de boswachterswoning gebouwd, op de plaats 
waar men begon met spitten in 1922.  
 
 
  

 
146 Blokhuis 1939, 1. 
147 Lonkhuyzen 1924, 102 
148 Blokhuis 1939, 3. 
149 Provinciale Drentsche en Asser courant, 09-09-1932. 
150 Westra 1957, 23 

Figuur 3.26: De boswachterswoning in het noorden (1), de kwekerij (2) met voorwerkerswoning (3) in het midden en 
voorwerkerswoning met schuur (4). Foto rechts is de voormalige kwekerij van boswachterij Gieten, begin jaren ’30 (bron: 
QGIS, eigen bewerking & fotocollectie C.J. Tirion) 
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Figuur 3.27:  De brandtoren in Borger (bron: beeldbank Staatsbosbeheer, fotonummer 
18959, J.S. van Broekhuizen). 
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Keienwegen   
Eerder in dit hoofdstuk kwam naar voren dat de ontsluiting met het omliggende gebied meer 
dan uitstekend was, met in het noorden en westen de aansluiting op verharde wegen en de 
spoorlijn. Voor het ontginnen van de heide was het echter wel nodig dat het ontginningsgebied 
integraal beter ontsloten werd. Er werd daardoor een verharde weg aangelegd, die als 
hoofdontsluiting door het gebied lag. In Drenthe ontstonden veel van dit soort flinten- of 
keienwegen, gemaakt van de Scandinavische zwerfkeien uit de voorlaatste ijstijd die bij het 
spitten naar boven kwamen (figuur 3.28). 
 

 
Figuur 3.28: Het verwijderen van grote keien uit het veld was de normaalste zaak van de wereld, zoals hier in 
boswachterij Odoorn (bron: beeldbank Staatsbosbeheer, fotonummer 20349). 

Van der Velde (2007) heeft al eens onderzoek naar deze flintenwegen gedaan.151 De aanleg 
van deze wegen was specialistisch werk (figuur 3.29). Allereerst werden heideplaggen 
verwijderd op de plaats waar de weg in het veld kwam te liggen. De keuze voor de locatie van 
flintenwegen was vastgelegd in het ontginningsplan. Ze waren meestal te vinden in 
verkeersaders door de boswachterij en bij belangrijke uit- en aanritten. De breedte van de weg 
was vastgesteld op 3 meter, maar er werd vrijwel altijd 4 meter aan heideplaggen verwijderd.  
 
De volgende stap was de aanleg van de zandfundering, ook wel de ‘kip’ genoemd, waardoor 
de bovengrond verwijderd moest worden. Er werd onderscheid gemaakt in drie verschillende 
ondergronden:  

a.) Stuifzanden: op stuifzand werd iets dieper gegraven omdat de zandkorrels te klein 
waren om de keien vast te houden. 

b.) Zandgronden: de bovengrond van mineraal of moerig materiaal werd deze laag 
afgegraven;  

 
151 Van der Velde 2007, 14. 
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c.) Keileemgronden: Soms werd er al het materiaal wel tot op een halve meter verwijderd.  
 
In de sleuf die vervolgens ontstond werd met scherp zand opgevuld. Voor de hand liggend 
was de recycling van het zand dat uit een greppel kwam. Met plaggen en losse bovengrond 
uit de sleuf werd de greppel weer opgevuld. 

 
 
 
Figuur 3.29: Het leggen van een veldkeienweg in boswachterij Odoorn (bron: Van der Velde & foto 19296, F. 
Modderkolk, beeldbank Staatsbosbeheer). 

In de huidige tijd liggen de keienwegen er in de boswachterij er kwalitatief gezien verschillend 
bij (figuur 3.30). De keienweg die in 1923 is aangelegd, ligt tegenwoordig bedolven onder een 
laag asfalt. Dit is de huidige Houtvester Jansenweg. Op de route vanaf de Houtvester 
Jansenweg richting het zuiden naar boswachterij Borger zijn de kwalitatief betere stukken te 
vinden. Dit houdt in dat de keienwegen hier in mindere mate zijn ingezakt, met strooistel en/of 
zand is besmeurd, begroeid met onkruid en de stenen zijn nog meer dan voldoende intact.  
 
De slechtste keienweg is die van de Sodemorseweg, die een aftakking is van de centrale as 
door de boswachterij. Dit heeft deels te maken met de doorsnijding van de N34, waardoor de 
keienweg het dorp niet meer is verbonden met de boswachterij. Er zijn daarnaast 
verzakkingen, veel kuilen en de weg is verdwenen onder een dikke laag van zand, bladeren 
en onkruid. Daarnaast is er enige vorm van spoorvorming, ook wel kattenrug genoemd, 
ontstaan door auto’s en bosbouw- machines.152 Tot slot is er een groot gedeelte van de 
keienweg simpelweg verdwenen, waardoor er een zandweg is ontstaan.  
  

 
152 Van der Velde 2007, 19 
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Figuur 3.30: De verschillende stadia van de keienwegen in de boswachterij. Locatie B & A zijn van betere kwaliteit 
dan C & D. Dit kan er mee te maken hebben, doordat de weg naar Gasselte bij punt D is afgesneden ten tijde van 
de aanleg van de N34. Het loopt er dus dood (bron: L. Bouwmeester). 
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Monocultuur versus gemengd bos  
Bij de aanleg van bossen wordt onderscheid gemaakt tussen monocultuur en gemengde 
aanleg. Stuifzand- en duingebieden die voor het eerst beplant werden zijn voornamelijk met 
een monocultuur van grove den beplant. Hiervoor was een aantal redenen: (1) aanleg en 
beheer waren goedkoper, (2) de techniek was bekend, (3) het zorgde voor een goed te 
voorspellen groei en (4) een homogeen houtproduct. Voor de productiekant was deze manier 
van aanleggen ideaal. Echter had deze wijze van aanleg ook een andere kant. Monoculturen 
zijn namelijk vatbaarder voor ziekten/plagen, stormen, droogte of brand. Daarnaast betekende 
ook vaak dat er bij oogst van de monocultuur aan kaalkap werd gedaan. Jager Gerlings (1936) 
omschreef het proces van kaalkap zo: ‘De velling van alle in den te verjongen opstand of in het 
te vellen gedeelte daarvan staande bomen in één keer plaats heeft; de bomen worden voor 
den voet gekapt’ 153 Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeldt, zagen een aantal bosbouwers, 
waaronder J.J.M. Jansen, de gevaren van de monocultuur ook in. Zij gooiden het op een 
andere tour met de gemengde aanleg.  
 
Het instandhouden van gemengd bosch is een moeilijke taak. Al te vaak laat men zich 
verleiden door een krachtigen groei van één soort en legt zich bij den nieuwen toestand 
gemakkelijk neer met de opmerking dat de natuur wel uitwijst wie overwinnaar is.’154 Een 
gemengd bos betekent niet dat er van alle soorten wat tussen zit. Er is goed over na gedacht 
welke soorten bij elkaar het beste gedijen. Doorgaans is er een hoofdhoutsoort die met 
mengsoorten samengaat. Verder zit er vaak houtgewas dat meewerkt tot de sluiting van het 
bos, wat vulhout wordt genoemd. De belangrijkste component was de hoofdboomsoort. Dit 
was doorgaans de eik, Japanse lariks, Europese lariks, douglas, sitkaspar en fijnspar.  
 
Met drijfhout werden houtsoorten van geringe waarde aangeduid, die tijdelijk werd gemengd 
met houtsoorten die sluiting nodig hebben. Ook bomen die de grond verbeterden waren nodig. 
Dit waren voornamelijk de els, berk en de vogelkers. De bodemverbeteraar werd altijd als 
hulpboom geplant bij een hoofdboomsoort. Tot slot boden schermbomen bescherming voor 
de hoofdboomsoort. Het waren vaak snel opgroeiende bomen, zoals de els of de berk. Ook 
de groveden kan hieronder worden geschaard. Onder het kronendak van bestaande bomen 
konden de meerwaardige bomen opgroeien. Sluiting was van belang om heidegroei snel aan 
te pakken. Daarnaast gebeurde het wel eens dat bomen door slechte groei niet waren 
opgekomen waarna het zaad diende te worden vervangen. Geregeld werd er ‘ingeboet’. In de 
jonge bossen betekende dit het aanvullen van de ontstane open plekken. In de beginjaren van 
boswachterij Gieten werd dit geregeld gedaan.155   
 
De witte en de grijze els waren uitstekende bodemverbeteraars, omdat de bladeren snel 
verteerden. Daarnaast acteerden deze bomen ook als scherm, ‘ter beschutting en ter inleiding 
eener goede humusvorming.’156 Echter moet er voldaan worden aan de hoge eisen die de els 
van de grond verlangt (voldoende vochtige grond), anders wil het nog wel eens op een fiasco 
uitdraaien. Een goede grondvoorbereiding van de heide was een pre. Er waren enkele 
boomsoorten die regelmatig gebruikt werden. Gebruikt werden inheemse soorten zoals de eik, 
maar ook veel exoten zoals de lariks. 
 
Boomsoortkeuze: zomereik 
Van oudsher een inlandse en veelgebruikte boomsoort. Al in de middeleeuwen werden in 
Drenthe houten hakhoutwallen geplant. De eik leent zich uitstekend voor constructiehout, maar 
ook voor geriefhoutbehoefte en brandhout. De bast was weer van toepassing voor de 
leerlooierijen.157 Op zowel droge, arme gronden als vochtige, zure gronden wil de eik niet 

 
153 Jager Gerlings 1943, 143. 
154 Blokhuis 1933, 441. 
155 Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922. 
156 Jansen 1932, 1. 
157 Kalb 1985, 4. 
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aarden.158 De eik vraagt dan ook veel van vruchtbaarheid van de bodem. Alleen voor hakhout 
wil de eik op de droge, arme gronden groeien, maar zal nooit een gezonde grote eik worden. 
Bij de aanplant werd de eik vrijwel altijd gemengd gezaaid os beplant, meestal samen met de 
Japanse of Europese Lariks. Voornamelijk werd de eik op de vochtige heidegronden als 
hoofdboomsoort gebruikt en op andere gronden meestal als mengsoort.159 
 
Boomsoortkeuze: Grove den 
Tussen 1910 en 1920 was de hoofdhoutsoort grove den. Het was onmisbaar om in Drenthe 
ook de grove den voor de eerste aanplant te gebruiken. Een probleem dat men in Drenthe 
tegenkwam, lag in de bodem: keileem.160 Dankzij deze keiharde ondoorlatende laag wilde de 
grove den niet goed aarden.161 Naast de bodem had dit ook deels te maken met de wind en 
de luchtvochtigheid in de winter van Drenthe, die hoger is dan in de rest van Nederland. Het 
voorkomen van ‘schot’, een schimmelinfectie in de grove den, was dan ook een logisch gevolg. 
Blokhuis (1928) gaf aan in zijn artikel over het dennenschotvraagstuk dat ‘groote 
aaneengesloten oppervlakten dit voorjaar geheel bruin zagen, alsof een gloeiende hitte de 
naalden had verschroeid.’162 Al in 1912 en 1919 werd er dennenschot geconstateerd in 
respectievelijk Appelscha en Odoorn. Op de stuifzanden van Appelscha had het te maken met 
een groeistoornis na vijf jaar in combinatie met droge perioden. In Odoorn was er een ander 
probleem. Daar waren de grove dennen op een ondoorlaatbare leemhoudende ondergrond 
geplant. Het probleem in Odoorn was juist het stagnerend water aan het oppervlak, dankzij de 
ondergrond. Met die kennis meed men in de destijds nieuw aan te leggen boswachterijen van 
Gees, Schoonloo en Gieten de keileemgronden voor de aanleg van grove den juist (figuur 
3.31).     
 
In Gieten was er in mindere mate keileem te vinden. De grove dennen werden daardoor ook 
op andere plaatsen geplant. De grove dennen groeiden in de eerste jaren na aanplant goed, 
maar er werd na 4 à 5 jaar een ‘begin van schotziekte’ geconstateerd.163 Sommige velden 

 
158 Lonkhuyzen 1924, 156. 
159 Kalb 1985, 9. 
160 Jansen 1928, 278. 
161 Jager Gerlings 1937, 379. 
162 Blokhuis 1928, 91. 
163 Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922. 

Figuur 3.31: Opstanden binnen de bosvakken waarin de grove den (links). Op de bodemkaart is te zien dat het keileem (donkerroze) voor 
het grootste gedeelte is gemeden (bron: Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922, eigen bewerking.)  
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ondervonden geen hinder van schot. Deze groeiden gewoon goed of er waren ‘geen 
byzonderheden’ te melden. Dat veranderde tijdens de begin jaren ’30, toen vrijwel overal in de 
boswachterij schot voorkwam.  Een combinatie van factoren is de reden dat de schotziekte zo 
tierig kon huishouden in Gieten en ook in Drenthe algemeen. Volgens Blokhuis zat het 
probleem in de klimatologische problematiek. Naast neerslag en temperatuut, was met name 
de factor wind die in Drenthe sterker aanwezig was speelde een grote rol.   
 
 

 
 
Boomsoortkeuze: lariks 
‘Wat Drenthe betreft, kan men aannemen, dat deze houtsoort een belangrijke plaats bij de 
bebossching van heidegronden gaat innemen.’164 Als reactie op de problematiek van de grove 
den, moest er wel verder gekeken worden naar andere boomsoorten. Houtvester Jansen zocht 
zijn heil in de lariks en deed er in zijn actieve periode veel onderzoek naar. Menigmaal werd 
deze boom toegepast (figuur 3.32), doordat (1) het zaad veelvuldig en goedkoop te verkrijgen 
was, (2) ideaal te gebruiken was als pionier en (3) een uitstekende mengsoort met andere 
bomen was.165 Er waren twee soorten in gebruik: de Europese en Japanse Lariks. Er was 
echter nog vrij weinig bekend hoe de lariks zou gaan reageren op de Drentse heidebodem. Er 
is hierdoor flink geëxperimenteerd met intensieve menging van zowel drijfhoutsoorten als 
bodemverplegende houtsoorten en schaduwverdragende houtsoorten.166 De grove den werd 
in het begin bijvoorbeeld nog weinig met de lariks gemengd (figuur 3.33). Onder andere in 
Gieten werden proefvelden aangelegd en tellingen verricht voor de lariks.  
 

 
164 Blokhuis 1933, 437. 
165 Kalb 1985, 10. 
166 Jansen 1935, 144. 

Figuur 3.32: De combinatie binnen een vak van grove den (donkergroen) en de lariks (lichtgroen) kwam niet vaak voor. Er is 
weinig overlap wanneer de twee boomsoorten in een kaart gevangen worden (bron: Archief Meindertsveen, 
Opstandslegger Gieten, 1922, eigen bewerking) 
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Boomsoortkeuze: fijnspar 
Deze boom is hoofdzakelijk op vochtige, natte gedeeltes beplant en op voormalige 
landbouwgebieden.167 In die gedeeltes heeft men greppels gegraven en is het terrein op 
rabatten gelegd (figuur 3.33). De fijnspar groeit goed onder goed onder een beschaduwing 
van andere houtsoorten, waardoor hij vrijwel altijd onder een scherm van berk, els, lijsterbes 
en prunus werd beplant.168 Uiteindelijk moest de lariks de scherm overnemen. Door de droogte 
van de huidige tijd zal de fijnspar het steeds moeilijker krijgen, waardoor hij nu steeds meer 
vervangen wordt door minder droogtegevoelige boomsoorten. 
 

 
Figuur 3.33: Een patroon aan greppels en sloten zichtbaar op de topografische kaart van 1947. Op de AHN-kaart is dit 
‘rabattenpatroon’ nog duidelijker te zien, ook weer op de lagere delen in het landschap. Het ribbelige landschap op de AHN-
kaart is stuifzand.   

Proefvelden 
Als reactie op de problemen van de grove den werd de periode tussen 1920 en 1930 het 
tijdvak van het experimenteren. Mede dankzij het succes van kunstmest in de landbouw werd 
het gebruik hiervan ook in de bosbouw gepropageerd. Er werd echter te snel gegrepen naar 
toepassing ervan in de bosbouwpraktijk, in plaats van op ruime schaal proefvelden aan te 
leggen. In meerdere boswachterijen werden dit soort velden aangelegd (figuur 3.35). 
 
De landbouwspecialisten, die voornamelijk uit de Heidemaatschappij voortkwamen, legden 
een te grote nadruk op de landbouwervaringen vanuit het verleden. De houtvester van Emmen 
J.L.W. Blokhuis (1961) omschreef het zo: ‘Een specialist kijkt als het ware door kokers zonder 
de omgeving te zien.’169 De houtvester daarentegen hield met alle factoren rekening, vooral 
met de bosbouwfactoren. Het aanleggen van meerdere proefvelden was een belangrijke 
component daarbij, waardoor er ook vele van die velden mislukten. Blokhuis zei hierover: ‘Voor 
de wetenschap hebben de negatieve resultaten evenveel belang als de positieve resultaten. 
Ik vermoed dat ik bij deze nalatigheid niet alleen sta en dat daardoor vele zij het negatieve 
gegevens niet bekend zijn.’170 Doordat er dankzij de werkverschaffing in de jaren ’20 meer 
werk verzet kon worden, moesten er nieuwe hoofdhoutsoorten gezocht worden op de vele 

 
167 Kalb 1984, 10. 
168 Lonkhuyzen 1924, 210. 
169 Idem, 157. 
170 Idem, 157. 
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hectares dat er jaarlijks bijkwam. In verscheidene vakken lagen proefstations. Dit waren kleine 
velden waarin er getest werd met bemesting, herkomst of houtsoort. Op de kaart (figuur 3.34) 
zijn deze te herkennen aan de kleine rechthoekjes of vierkantjes liggend naast elkaar in een 
bosvak.  De locaties liggen verspreid over de boswachterij. Tegenwoordig zijn de proefvelden 
niet meer herkenbaar in het landschap te vinden.  
 
  

Figuur 3.34: De locaties van de proefvelden en de kwekerij binnen de boswachterij (bron: Archief Meindertsveen, Opstandslegger 
Gieten, 1922). 
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Figuur 3.35: Proefvelden op Terschelling (bron: Beeldbank Staatsbosbeheer, fotonummer 20428). 
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Natuurschoon  
Een van de eerste bosbeschermingswetten was de Nood-Boschwet uit 1917.171 De naam zegt 
het al; het was een wet ontstaan ten tijde van crisis. De wet moest toezien op de regulering 
van houtkap en voorkomen dat de houtkap het natuurschoon aantastte. Dit gold voor zowel 
de particulier als voor een organisatie zoals Staatsbosbeheer. Tijdens en net na de Eerste 
Wereldoorlog was er een gebrek aan hout in vrijwel heel Europa, terwijl het hout onder andere 
broodnodig was in de mijnbouw. Dit maakte het mogelijk dat de deur tot de invoering van de 
Nood-Boschwet snel geopend kon worden. Het resultaat waren ongeveer 100 kapverboden, 
flinke toename aan investering in houtmassa en er is veel natuurschoon bewaard gebleven.172  
 
Bovenstaande wet is in 1922 door de Boschwet vervangen die in feite uit tweeledig is. Aan de 
ene kant mogen er maatregelen getroffen worden ten gunste van de economische tak van de 
bosbouw. Aan de andere kant vinden we het belang van het natuurschoon, dat door bossen 
en opstanden gevormd wordt.173 Publieke lichamen en andere organisaties werden dankzij 
deze wet gedwongen om hun bos goed te verzorgen. Daarnaast moest men aan de directeur 
van Staatsbosbeheer maandelijks hun dunningen of vellingen schriftelijk melden, zodat er 
gereguleerd toezicht gehouden kon worden. De Staat kon op deze manier ook opdracht geven 
om de houtproductie tijdelijk te stoppen.  
 
De Natuurschoonwet uit 1928 bood in tegenstelling tot de Boschwet 1922 wèl de mogelijkheid 
om velling van houtopstanden van particuliere bossen afhankelijk te stellen van toestemming 
van SBB, maar dit was een fiscale wet, terwijl er ook een keuze moest zijn van de particuliere 
eigenaar om onder dit regime van deze wet te vallen. 
 

 
Figuur 3.36: Twee natuurgebieden die behouden zijn gebleven; de Gletsjerkuil (links) en het Hemelrijk (rechts) 
(bron: L. Bouwmeester). 

In de Boschwet zat echter een kink in de kabel. Hoewel de bescherming van natuurschoon 
binnen publiekrechtelijke lichamen, stichtingen en organisaties toenam, waren er geen 
bepalingen in de wet voor het particuliere bezit ofwel de landgoederen. Hierin voldeed de 
Natuurschoonwet uit 1928 wel. Het werd voor langoedeigenaren makkelijker gemaakt om voor 
hun natuurschoon te zorgen. Een belastingreductie in de vermogens- en de 
successiebelasting deed het balletje rollen.  
 

 
171 Steijn 1939, 35. 
172 Idem, 36. 
173 Idem, 36. 
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Men hield in het bebossingsplan al rekening met het landschap. In het plan van Gieten worden 
de rondvormige veentjes gemeden om te bebossen, dat ook deels te maken had met de kosten 
om een waterlichaam tot bos om te vormen. Meestal werden dit soort landschapselementen 
de recreatieve centra, temidden van het strakke rationele bosvakkensysteem. Genoemd als 
waardevolle gebieden werden: Zwarte Water, de Gasselterdennen, Gletsjerkom en het 
Hemelrijk (figuur 3.36). Aantasting is echter ook al geschied, zoals in het bedrijfsplan uit 1957 
is te lezen.174 Dankzij de afwateringssloot die nabij Zwarte Water loopt heeft is het oligotrofe 
karakter van de veenplas verloren gegaan. Bij hoge waterstanden is er namelijk eutroof water 
in de veenplas gekomen.   
 
 
Kamp ‘Dobbendal’ 
In de laatste fase, tussen 1940 en 1946, was de bosaanleg al zo goed als voltooid. Deze 
periode stond in het teken van geringe groei, maar er was nog wel sprake van uitbreiding. Dit 
gebeurde echter in oorlogstijd, waardoor er een bijzondere groep arbeiders aan de slag ging 
bij Staatsbosbeheer. Ten zuidoosten van Gasselte lag in de Tweede Wereldoorlog namelijk 
twee jaar lang (1941-1943) een kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst voor jonge werklozen 
in Nederland: het kamp Dobbendal.175 De inzet was eerst op vrijwillige basis, maar vanaf 1942 
verplicht. Op zijn hoogtepunt in 1943 lagen er 64 van dergelijke kampen verspreid over 
Nederland, voornamelijk in het oosten des lands. Dit bood aan 8500 mannen de kans om te 
werken voor hun vaderland.176  

 

 
174 Westra 1957, 13. 
175 Kroezenga 1991, 31. 
176 Idem, 17. 

Figuur 3.37: Uitsnede van de topografische kaart uit 1948. In de linker rode rechthoek lag het werkterrein van de 
Nederlandse Arbeidsdienst en rechts lag hun kamp (bron: topografische kaart van 1948). 
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Het doel dat de Arbeidsdienst voor ogen had was de jeugd de nodige waardering bij brengen 
voor handenarbeid. De werkzaamheden rondom de ontginning pasten perfect in dat straatje. 
Dat de dienst steeds meer een nationaalsocialistisch tintje kreeg, bleek onder meer uit het 
militaire karakter en het onderwijs van de opleiding. Het zware lichamelijke werk van 
diepspitten en wegen aanleggen of verbeteren was de voornaamste taak van de arbeiders in 
kamp ‘Dobbendal’.177 Op nog geen 500 meter van het kamp had Staatsbosbeheer een strook 
heideveld van zes hectare met de naam ‘Dobbendal’ liggen (figuur 3.37).178 Deze strook 
bestond uit de vakken 96, 97 en 98, waarin ook een keienweg werd neergelegd.179  
 
Na voltooiing van de bosaanleg zit de boswachterij in de ontwikkeling en opleiding. Deze 
onderscheidt zich in twee fasen: de jonge en dichte fase.180 Een dergelijk bos ziet er anders 
uit, dan hoe we een boswachterij in de huidige tijd zien (figuur 3.38). Per boomsoort verschilt 
het ook weer wanneer de kapbare leeftijd bereikt is. In de jonge fase zijn de jonge boompjes 
nog volledig op zichzelf aangewezen, want alles van de boom moet nog ontwikkeld worden 
zoals het wortelkanaal en takkengroei. Daarnaast moeten de boompjes ook groeien in lengte, 
waardoor ze elkaar nog niet in de weg zitten. Zodra de takken groeiende zijn en de boompjes 
elkaar steeds meer met elkaar in aanraking komen, dan begint de sluiting van het bos vorm te 
krijgen en begint de dichte fase. Kenmerkend van deze fase is dat de boompjes samen met 
de bodem een eigen microklimaat gecreëerd hebben, maar ook de strijd tussen de individuele 
boompjes. Het resultaat is dan ook altijd dat er minder boompjes dan dat er beplant of gezaaid 
zijn, de kapbare leeftijd krijgen.181 De dienstdoende beheerder moet uiteindelijk uitmaken 
welke individuele boompjes behouden blijft en welke weg moeten, doordat ‘in den strijd om 
licht, lucht, vocht en ruimte’ vele boompjes verloren zullen gaan. Een nieuwe fase is ingegaan, 
maar daarover meer in het volgende hoofdstuk.  

 
 

177 Het Vaderland, 4-09-1943. 
178 Kroezenga 1991, 34. 
179 Archief Meindertsveen, Opstandslegger Gieten, 1922. 
180 Jager Gerlings 1947, 123. 
181 Jager Gerlings 1947, 125. 

Figuur 3.38: Sfeerbeeld van boswachterij Gieten, begin jaren '30 van de vorige eeuw (bron: C.J. Tirion). 
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3.3  Conclusie 
 
De Nederlandse bosbouw stond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noordwest-Duitsland en 
Denemarken, nog in de kinderschoenen. In Drenthe kwam het al helemaal laat op gang, 
doordat het heideveld in de 19e eeuw nog economisch van waarde was. Door het gebrek aan 
houtvoorraad net na de Eerste Wereldoorlog en de grote werkloosheid in de jaren twintig 
ontstond echter het idee om het Gieter- en Gasselterveld te ontginnen en tot bos om te vormen. 
Belangrijke actoren hierin waren: Staatsbosbeheer, de Gemeente Gieten, Gasselte en Anloo, 
de waterschappen van het Gasselter- en Gieterveld, de Dienst van de Werkverschaffing 
(Ministerie van Landbouw) en in mindere mate de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). Mede 
dankzij het werkverschaffingsproject en de inzet van werklozen is de boswachterij ontstaan.  
 
In de periode van 1922-1927 en 1931-1942 waren werklozen bezig met de 
grondvoorbereiding, bestaande uit voornamelijk het (diep) spitten van de grond, maar ook met 
het aanleggen van greppels/sloten en keienwegen. In de periodes zonder werklozen gebruikte 
men ploegen met paarden en ossen, evenals tractoren. Vanaf 1922 was de ontwikkeling van 
de boswachterij onder leiding van houtvester Jansen. Hij zat in de leerstoel van het natuurlijke 
bos, theorie opgedaan van Van Schermbeek. Op die manier heeft ook de bebossingskaart van 
Gieten ontworpen. In Gieten werd namelijk geen monocultures, maar een gemengd bos 
aangelegd Loofhout werd daardoor met naaldhout gemengd. Vrijwel iedere bosvak had een 
andere samenstelling van boomsoorten gekregen. In het begin werd de grove den samen met 
de eik nog samen veel gebruikt, maar de grove den kon niet goed aarden in Drenthe. 
Houtvester Jansen ging daardoor meer experimenteren met boomsoorten, waaronder een 
aantal exoten zoals de lariks, douglas, fijnspar en de Amerikaanse eik.  
 
Enkele elementen uit de aanlegperiode zoals de brandtoren, proefvelden en de kwekerij waren 
essentieel in de ontwikkeling van de boswachterij. Deze zijn in de huidige tijd echter nog weinig 
waarneembaar. Enkel de grasvelden bij de voormalige kwekerij herbergen nog enige vorm 
van herkenbaarheid. Andere elementen die eveneens belangrijk zijn geweest in de 
aanlegperiode zoals de ontwaterings-, lanen- en keienstructuur is in de huidige tijd nog 
zichtbaar en herkenbaar. Cultuurhistorische sporen zoals de eerste heidebebossingen van de 
Gasselterdennen en Heerenkamp heeft men de structuur gelaten zoals die was. De eiken 
houtwallen en de oude dennenbomen heeft men zo min mogelijk geroerd. Daarentegen had 
de bosaanplant op de aardkundige elementen een wisselend effect. Aan de ene kant is de 
veenplas, Zwarte water, van structuur veranderd dankzij de ontwateringssloten ten behoeve 
van de bosbouw. Aan de andere kant is de Gletscherkuil ongemoeid en vrij van bomen 
gebleven.  
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4.1  Inleiding  
De boswachterij Gieten is van oorsprong hoofdzakelijk ingericht voor de productie van hout. 
De missie van de bosbouw en het bosgebruik is in zeventig jaar tijd echter sterk veranderd. 
Tegenwoordig zijn er drie hoofdfuncties in bossen te onderscheiden: die van houtproductie, 
recreatie en natuur.182 Die functieverschuivingen hebben invloed gehad op het boslandschap. 
Centraal in dit hoofdstuk staat daarom de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de belangrijkste 
landschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende landschappelijke kenmerken, ontstaan 
na de aanleg van de boswachterij Gieten, dat wil zeggen tussen 1946 en nu? In de conclusie 
wordt er antwoord gegeven op deze hoofddeelvraag. 
 
 

 
182 Raap & Janse 2021, 19. 

Figuur 4.1: Een in 1928 aangelegde lariksopstand zonder ondergroei, foto gemaakt in de jaren’ 50 (bron: beeldbank 
Staatsbosbeheer, fotonummer 18677, J.S. van Broekhuizen). 
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4.2  Het productiebos 
Ten tijde van de Tweede wereldoorlog werd het laatste deel van de boswachterij ontgonnen. 
De maximale uitbreiding was bereikt (figuur 4.2). De Tweede Wereldoorlog was echter ook 
een kantelpunt in het beleid van de bosbouw. De oorlog had op allerlei verschillende manieren 
zijn littekens achter gelaten. Dat gold in zekere zin ook voor het bosareaal in Nederland, dat 
ten tijde van de oorlog flink verkleind is.183 In de eerste plaats kwam dat door de Duitse 
bezetter, die voor verdedigingswerken hout moest kappen. Daarnaast waren de Nederlanders, 
dankzij het tekort aan brandstof, genoodzaakt om hout bij elkaar te sprokkelen. In de laatste 
plaats hadden de bommen een behoorlijke impact op het landschap gehad. In totaal is er ruim 
13% van het bos verloren gegaan, waarbij Drenthe met 3,8% er nog enigszins gelukkig vanaf 
is gekomen.184 Boswachterij Gieten telde onder andere drie bomkraters als nasleep van de 
oorlog.  

 
183 Buis et al. 1999, 91. 
184 Buis et al. 1999, 92. 

Figuur 4.2: Op de topografische kaart van 1955 is de maximale bosuitbreiding goed te zien. 
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Figuur 4.3: Aan de rand van een waterplas in boswachterij Gieten zijn de verschillende bosopstanden herkenbaar in kleur, 
vorm en hoogte (bron: L. Bouwmeester). 

Mensen en geld moesten in de bosbouw planmatiger worden ingezet, zo werd net na de 
Tweede Wereldoorlog geopperd. Het verlies van het bosareaal kon men in de Zuid-Limburg 
en de Ardennen voelen, aangezien zij zonder mijn- en brandhout zaten. Daarnaast waren de 
gemengde bossen in de beheerspraktijk behoorlijk arbeidsintensief, en dat in een tijd dat de 
arbeidskosten sinds de oorlog sterk stegen.185 Omstreeks 1950 gold er daarom voor de 
bosbouw: rationalisatie en mechanisatie.186 De schade veroorzaakt in de oorlog moest 
hersteld worden. De houtproductie moest omhoog, waardoor alles hierop werd ingesteld en 
ingericht. Er werd gestreefd naar een zo gunstig mogelijke organisatie in het productieproces. 
De bosbedrijfsplannen deden hun nadrukkelijke intrede. Deze plannen moest het werk 
overzichtelijker maken, zoals het bijhouden van de houtvoorraad, leeftijdsklassering, aanwas 
etc.187 Een nauwkeurig bij te houden administratie en boekhouding was zeer gewenst, 
aangezien de stap naar een hogere houtproductie dan gezet kan worden. Door het tekort aan 
arbeidskrachten werd er naast het rationalisme vanaf 1946 ook ingezet op het vervangen van 
handmatige handelingen door het gebruik van machines.188 Nieuwe machines voor het planten 
van bomen werden geïntroduceerd, het gebruik van tractoren en kettingzagen werden 
genormaliseerd en er werd ook voor betere opleidingen voor de bosarbeiders gezorgd.189  
 
Bosbedrijfsplannen van Gieten 
Zoals in voorgaande hoofdstukken al reeds aan de orde is gesteld, was de primaire functie 
van de boswachterij om hout te kunnen produceren. Het bosareaal van Gieten dat voor de 

 
185 Kalb 1984, 12. 
186 Ool & Staatsbosbeheer 2019, 54. 
187 Buis et al. 1999, 99. 
188 Buis et al. 1999, 104. 
189 Kalb 1984, 13. 
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productie werd aangelegd bedroeg in 1957 bijna 923 hectare.190 Omgerekend was dit 
ongeveer 86% van de totale bosoppervlakte. In de aanlegperiode zijn er onder leiding van de 
houtvesters Jansen en Blokhuis in Drenthe veel gemengde bossen aangelegd. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het lange voorbereidende werk van houtvester Jansen voor gemengde 
bossen gedeeltelijk tenietgedaan. Personele verschuivingen binnen de houtvesterij Assen 
hadden invloed op de een veranderende visie van boswachterij Gieten. De pensionering van 
J.J.M. Jansen en de daaropvolgende aanstelling van J. van Broekhuizen in 1954 en de 
daaropvolgende aanstelling van A.C.A. Kuhn in 1959 was een kantelpunt. Vanaf de jaren 
zestig is, in het kader van de rationalisatie van het bosbeheer, de boswachterij Gieten dan ook 
grotendeels ontmengd. In Wageningen werd er ook voornamelijk lesgegeven dat gericht was 
op de houtproductie. Het natuurlijke bos, zoals van Schermbeek en Jansen dat graag zagen, 
verdween van de radar. De nadruk kwam ook meer op het naaldhout te liggen, aangezien het 
loofhout simpelweg te weinig opbracht. Dit gold echter niet voor houtvesterij Emmen, 
aangezien daar nog steeds Blokhuis aan het hoofd zat, die het nog altijd het gedachtengoed 
van Van Schermbeek en Jansen naleefde. Ondanks de hogere kosten ging het beheer in de 
boswachterijen van Emmen daarom toch naar gemengde bossen, voornamelijk om 
ecologische redenen.191  
 
In de boswachterij Gieten werden er verschillende beheerplannen geschreven. In 1957 is er 
een bedrijfsplan gemaakt voor de middellange termijn 1957-1967. Het lange termijnplan (LTP) 
werd gericht op de periode 1976-1996. Hiertoe behoorde ook een landschapskultuurplan van 
landschapsarchitect Rob Nas. Na het LTP is er aansluitend wederom een middellang 
termijnplan van tien jaar opgesteld door beheerplanner Daan van der Vat. Daarna is een 
update voor de periode 1993-2003, geschreven door Klingen Bomen. In het begin waren de 
plannen gericht op boswachterij Gieten, maar vanaf de jaren ’70 werd de aangrenzende 
boswachterij Borger meestal in een adem erbij genoemd als boswachterij Gieten-Borger.  
 
Landelijk gezien slaagden de Nederlandse bosbouwers er na de Tweede Wereldoorlog in om 
de schade te herstellen. Echter verdween de houtproductie begin jaren ’60 meer op de 
achtergrond. Dankzij voortdurend stijgende lonen, kortere werkdagen en moeilijkheden in de 
houtafzet in de jaren ’50 zagen de houtvesters steeds groter wordende problemen.192 De 
opbrengsten daalden, maar de kosten bleven maar stijgen.  Gelukkig voor de boseigenaren 
geraakte kwam er ‘redding’, doordat vanwege maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe 
functiestromingen in de bossen terrein begonnen te winnen.  
 
 
  

 
190 Westra 1957, 47. 
191 Kalb 1984, 13. 
192 Buis et al. 1999, 112. 
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4.3 Het recreatiebos 
In het vooroorlogse productiebos was er weinig tot geen aandacht geschonken aan 
recreatievoorzieningen. Bij de inrichting van de boscomplexen zijn de rechttoe rechtaan lanen 
voor de afvoer van hout en de grotendeels weinig variërende bossen, opgedeeld in even grote 
blokken: perfect voor de houtproductie, maar niet voor de recreant. Ondanks de functie van 
productiebos werd er ook wel rekening gehouden met afwisseling tussen ‘lichte’ lariks en den 
voor het publiek toegankelijker en echte ‘donkere’ bossen fijnspar en douglas.193 Ook 
geologische verschijnselen als de gletsjerkuil of het Zwarte Water bleven in de boswachterij 
Gieten behouden bij de bosaanleg, ondanks het feit dat ze tot aan de rand zijn bebost om 
vooral geen kubieke meter hout verloren te zien gaan. Er waren echter een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen die de recreatieve sector een flinke duw in de rug gaven.  
 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de recreatie in Nederland 
De belangrijkste ontwikkeling was de naoorlogse toenemende autodichtheid in Nederland.194 
Deze toenemende mobiliteit van de Nederlandse bevolking ging gepaard met meer vrije tijd, 
hogere lonen en de drang om er uit te gaan. Er ontstond hierdoor ook een nieuwe soort 
toerisme: het bermtoerisme. Men ging in de auto er op uit en parkeerden waar ze maar konden. 
Dat was meestal de berm, want die was voor de automobilist het makkelijkst bereikbaar. Voor 
de beeldvorming: men nam het volgende vaak mee: klapstoeltje, tafeltje, thermoskan 
thee/koffie en een broodtrommel vlakbij (figuur 4.4). Langs snelwegen werd de berm veelvuldig 
opgezocht, maar ook de Staatsbossen kampten met dit nieuwe fenomeen. Men ging niet ver 
bij de auto vandaan want: ‘Zij willen wel gaarne de vrije lucht, maar missen hun radio en de 
drukte om zich heen maar liever niet.’195 De bezoekers van de Staatsbossen waren slechts op 
een klein gebied geconcentreerd, die meestal op de hoofdontsluiting van een boscomplex was 
gericht. Men hield namelijk niet van de eenzaamheid en anderen waren bang om te verdwalen. 
Dit viel ook Staatsbosbeheer op. Om de mensen de angst voor het ‘verdwalen’ in de 
boscomplexen te doen overwinnen, begon Staatsbosbeheer methoden te ontwikkelen om de 
bezoekers erop te wijzen dat het Nederlandse bosbezit niet ophoudt bij de bermen. Onderzoek 
in de jaren ’60 bracht een oplossing voor het bermtoerisme, namelijk de aanleg en inrichting 
van zogeheten pleister- en picknickplaatsen in de open lucht.196 Ook voor de 
verkeersveiligheid was dit een belangrijke uitkomst. Men werd voortaan naar veilige havens 
geleid, waardoor gevaarlijke situaties in de berm vermeden werden. Dit idee is afgekeken van 
de parkways in het oosten in Amerika.197 Dit waren mooie landschappelijk ingebedde wegen 
die de automobilist, in tegenstelling tot de eentonige highways, doorkijkjes en uitzichten 
konden bieden. In 1907 werd de eerste parkway in Amerika al aangelegd, ruim vijftig jaar 
eerder dan in Nederland.  
 
‘Voor ieder een eigen spoor’, met dit motto wou Staatsbosbeheer vanaf de picknickplaatsen 
de mensen door hun bossen lokken.198 Voor 0,90 cent kon men begin jaren ’60 de ‘Voetspoor’ 
boekjes aanschaffen bij de ANWB-winkels. Dit waren kaarten met wandelingen langs 
bewegwijzerde paden, zodat de wandelaars verzekerd waren dat ze nog steeds op het goede 
pad waren. De Staatsbossen moesten dus anders worden ingericht, want voor de recreant 
was vaak nog geen plek. Naast de rol van beheerder en toezichthouder werd ook het 
gastheerschap meer en meer benadrukt. De toon in communicatie veranderde hierdoor ook. 
De informatiepanelen in het veld zeiden eerst ‘verboden buiten de paden te begeven’, maar 
die boodschap is veranderd in ‘Vrije wandeling op paden en wegen.’ Hetzelfde principe, maar 
dan anders aan de man gebracht.  

 
193 De Volkskrant, 29-01-1974. 
194 Ool & Staatsbosbeheer 2019, 183. 
195 Het Rotterdamsch parool, 15-06-1960. 
196 Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB & Staatsbosbeheer, 1964. 
197 Ool & Staatsbosbeheer 2019, 186. 
198 Leeuwarder courant, 28-03-1964. 
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Het waren ook de destijds dienstdoende houtvesters Jansen en Blokhuis die de recreatieve 
ontwikkeling al in 1950 bij de provincie aan de kaak stelden.199 Veel houtvesters van 
Staatsbosbeheer waren echter afhoudend hierin.  
 

 
  

 
199 Hanskamp & Dekker 2012, 138 

Figuur 4.4: Bermtoerisme in een notendop (bron: Drents Archief, fotonummer LG0366702) 
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Recreatief-landschappelijke ontwikkelingen van boswachterij Gieten  
De boswachterij kent een aantal plekken die al in zeer vroeg stadium door de mens werd 
bezocht. Met name bij de natuurlijke waterplas het Hemelrijk was dit merkbaar. Vanaf de jaren 
’20 werd de waterplas al verhuurd aan de ijsvereniging de Hondsrug in Gasselte. Naast het 
winterseizoen vond men ook in de andere jaargetijden de waterplas steeds vaker. Aan de 
oostelijke waterkant werd in 1935 de zwarte grond op een berg gebracht en kwam er roodzand 
ervoor terug. De boswachter had al toentertijd al oog voor de behoeftes van de mens, zodat 
‘de menschen in ’t zand kunnen zitten enz.’200 In de jaren ’40 werd de toestroom van mensen 
bij het Hemelrijk steeds talrijker, ook s ’zomers. Hierdoor is in de 1956 de beslissing genomen 
om het oostelijke strand uit te breiden. Het zand werd verkregen uit de zandzuigerij Jonker, 
die toen al in gebruik was en een paar honderd meter lag. Daarnaast werd het bos om de 
waterplas sterk verdund en opgemaaid. De opbrengst van het hout werd dan weer als mijnhout 
verkocht. De ‘recreant’ vond zijn route langs de keienwegen, waarbij het Hemelrijk het 
epicentrum was. 201  Het werd zowel in de zomer als in de winter goed door de mensen 

 
200 Archief Meindertsveen, opstandlegger 1922. 
201 Westra 1957, 13. 

Figuur 4.5: Theehuis aan de rand van het Hemelrijk in de jaren '50 (bron: beeldbank 
Staatsbosbeheer, fotonummer 18811, collectie Z. Salverda) 
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gevonden. Uiteindelijk het bosgedeelte bij het Hemelrijk als recreatiebos ingericht, waardoor 
er parkeerplekken ontstonden, fietsenrekken geplaatst werden en de looppaden werden flink 
verbeterd. Tot slot kwam er ook een keet of theehuis waarbij er versnaperingen te koop waren 
en er getoiletteerd kon worden. Naast het Hemelrijk hadden ook de Gasselterdennen blijkbaar 
een aantrekkingskracht op de lokale bevolking. De boswachter omschreef dat het plekje in 
1933 ‘al meer en meer bevolkt wordt door de menschen.’202 Bijzondere landschappelijke 
elementen brachten blijkbaar iets te weeg bij de mens en in boswachterij Gieten was er altijd 
al wel enigszins sprake van recreatieve ondernemingen van de lokale bevolking. Dat was 
echter nog niet te zien in de bosoppervlakte dat werd toegewijd aan de recreatie, want in 1957 
was dit aantal nog maar 6,8 hectare.203 Omgerekend was dit 0,6% van de totale 
bosoppervlakte en was gecentreerd rondom het Hemelrijk.  
 
 

De keienweg van Eext naar Gasselte was een belangrijke verkeersader waar men al vanaf de 
jaren ’30 doorvoerde. Uiteindelijk is deze weg geasfalteerd in 1959 (figuur 4.7).204 Er werd 
tegelijkertijd een verbindingsweg gemaakt met het boscomplex van Borger, direct aansluitend 
in het zuiden (figuur 4.6 & 4.8). Er ontstond hierdoor een noord-zuid as door de boswachterijen 
en juist aan deze weg werden een aantal pleisterplaatsen gemaakt. Een van de eerste 
toeristische autoroutes die ontwikkeld werd voor de toenemende autodichtheid, was de 
Hondsrugroute. Deze route ging door Drenthe, waaronder de boswachterijen van Gieten en 
Borger. Naast de automobilist, werd er ook aan de wandelaar gedacht. In de jaren 70’ werd er 
een lange-afstandswandelroute ontwikkelt die ook bewegwijzerd was en die men in acht dagen 
door Drenthe voerde.205 Ook hiervan voerde een gedeelte door boswachterij Gieten.  

 
202 Archief Meindertsveen, opstandlegger 1922. 
203 Westra 1957, 47. 
204 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 889. 
205 Nieuwsblad van het Noorden, 27-03-1975. 

Figuur 4.6: Het verschil in kaart tussen 1963 en 1970 zijn de landschappelijke veranderingen in de boswachterij, 
voornamelijk in het oosten (blauwe rechthoek).  
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Figuur 4.7: Het noordelijk deel van de boswachterij met een camping (rode rechthoek), een motel (zuidelijke rode cirkel) en 
de voormalige kwekerij, waar een natuurcamping door Staatsbosbeheer was gemaakt (noordelijke rode cirkel). Ook is de 
recreatieve verbinding zichtbaar (Houtvester Jansenlaan), met een aantal pleisterplaatsen aan de weg (rode sterren). 

Figuur 4.8: Ingezoomd op het zuidelijke deel van de boswachterij. Er is een recreatieve verbinding met de boswachterij in 
het zuiden bij gekomen (blauwe rechthoek), maar ook een spartelvijver (middelste waterplas) met bijbehorende 
parkeerplaatsen (rode cirkel). 
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Nog een opvallende ontwikkeling was de aanleg van de nieuwe waterplas, even ten westen 
van Hemelrijk. Men constateerde dat het rond de plas van het Hemelrijk te druk begon te 
worden, waardoor de natuur van Hemelrijk onder druk kwam te staan. De oplossing hiervoor 
was het maken van een nieuwe spartelvijver, iets meer dan 200 meter naast Hemelrijk.  Het 
Hemelrijk werd al sinds de jaren ’30 door de mens bezocht, waarna het er per jaar drukker 
werd. Tot aan de jaren ‘70 deze natuurlijke waterplas door recreanten gebruikt. De 
recreatiedruk op het Hemelrijk werd echter te groot, waardoor Staatsbosbeheer besloot op 
een vlakbij gelegen plek een nieuwe zwemplas aan te leggen. In 1968 werd in vak 65 de 
nieuwe waterplas gegraven, die de naam ’t Nije Hemelriek draagt. Er bevond zich op de locatie 
al een ondiepe veenplas temidden van plekken waar zandverstuivingen lagen, en nog steeds 
liggen.206 Met andere woorden, een bult werd een gat. Het zand werd gebruikt om de 
zandwegen in het bos te verbeteren. In dezelfde tijdsperiode zien we de eerste campings 
opkomen. De eerste is de Kremmer, gebouwd eind jaren ’50. De locatie is aan de westelijke 
rand van de boswachterij, direct naast het recreatieve epicentrum. Ook Staatsbosbeheer 
introduceert gaandeweg de zogenoemde natuurcampings binnen het bos (figuur 4.9). 
Daarnaast wordt er een motel gebouwd aan de N34, pal naast de Kremmer. De provincie was 
destijds echter niet enthousiast over de bouw van het motel, maar uiteindelijk is het motel er 
wel gekomen.207 Een van de weinige bouwplannen van motels die destijds is gerealiseerd. Het 
bleek van korte duur, want het motel sloot al snel de deuren. 
 
  

 
206 Archief Meindertsveen, opstandlegger 1922. 
207 Hanskamp & Dekker 2012, 236. 

Figuur 4.9: Locatie van de voormalige kwekerij in het noorden van de boswachterij (foto boven), waar 
laten door Staatsbosbeheer een natuurcamping heeft beheerd. En een van de picknickplaatsen aan de 
Houtvester Jansenlaan (foto onder) (bron: L. Bouwmeester). 
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Een onderzoek uit 1968 noteerde dat het bos van Gieten goed ontsloten is voor gemotoriseerd 
verkeer in de vorm van de Houtvester Jansenweg.208 De regio had destijds geen attracties van 
verdere betekenis. Om hun recreatiebeleid meer steun te bieden heeft Staatsbosbeheer in 
1977 een steekproef laten instellen naar de waardering die Drenten hebben voor hun bossen. 
Er werden 1253 mensen verspreid over de provincie ondervraagd.209 Het bos van Gieten-
Borger komt in dit onderzoek naar voren als een van de bekendste en belangrijkste 
bosgebieden voor de respondenten. Dit blijkt onder andere uit het feit dat bijna 90% van de 
respondenten uit de Veenkoloniën, en de omgeving van Stadskanaal en Veendam het bos 
van Gieten-Borger wel eens bezocht heeft. Maar ook vanuit Assen, Emmen en zelfs 
Hoogeveen komt Gieten-Borger er goed vanaf met hoge percentages tussen de 15 - 55%.210 
Ook de herhalingsfrequentie voor bezoek ligt ten opzichte van de andere boswachterijen hoog. 
Redenen om boswachterij Gieten-Borger te bezoeken zijn de bekendheid, bereikbaarheid, 
mooie natuur en de variatie. Een opmerkelijk punt was de nog relatieve onbekendheid met 
speelweides en dagcampings destijds, die gemaakt zijn voor de massale recreatievormen.211 
Eind 20e eeuw is er nog een relatief grote camping bijgekomen, de Lente van Drenthe, ook 
weer aan de oostelijke bosrand. Tegenwoordig kan men zelfs meegaan op de nieuwste trends 
zoals het huren van een cabin die, in tegenstelling tot de eerder benoemende campings, 
midden in het bos vinden is (figuur 4.10). Ver weg van de bewoning, vrij van stilte en rust.  
  

 
208 Heytze & Staatsbosbeheer 1968, 26. 
209 Staatsbosbeheer 1977, 2. 
210 Staatsbosbeheer 1977, 78. 
211 Staatsbosbeheer 1977, 78. 

Figuur 4.10: De cabin in boswachterij Gieten, goed verstopt tussen de bomen (bron: L. Bouwmeester). 
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4.4 Het natuurlijke bos  
 
‘Zestienhonderd hectare bos in Drenthe vernield’, luidde 
de kop in de krant van 18 november 1972 (figuur 4.11).212 
Dat was toentertijd een flinke hap uit het Drentse 
bosareaal, aangezien er 10% van het Drentse bos 
verwoest werd. Op de vroege ochtend van 11 november 
1972 ontstond een stormdepressie boven de noordelijke 
Atlantische oceaan. Dit front kwam langzaam richting 
Nederland, totdat het op 13 november vooral het noorden 
van Nederland hard raakte. Er werden windstoten van 
orkaankracht (=windkracht 12 of hoger) gemeten.213 De 
storm van 13 november 1972 werd voornamelijk voor 
Drenthe catastrofaal.  
 
Van Schermbeek voorspelde al in 1894 dat monocultuur 
van bomen gevoelig kan zijn voor storm.214 De 
omwenteling van beheermethodiek na de tweede 
wereldoorlog naar een meer op de productie van hout 
gerichte teelt, werd na de tweede storm voor het voetlicht 
gehouden. Het opvallende was dat niet alle bomen geveld 
waren. Verder in het krantenartikel 18 november 1972 
valt namelijk de volgende passage op: ‘Vooral het 
groenblijvende naaldhout (grove den, spar) is zwaar 
getroffen. Het loofhout kwam er globaal gesproken beter 
af.’ 
 
Drenthe lag bezaaid met bossen van de eerste 
ontginningen die destijds 30 à 50 jaar oud waren.215 De 
bossen waren sterk uitgedund, mede dankzij de 
beheermethode van ‘agrarisch gewirtschaftet’ die na 
1945 was ingevoerd. Er was geen sprake van natuurlijke 
verjonging, doordat de bomen nog niet ouder waren dan 
30 jaar. De schade bij voornamelijk het donkere 
naaldhout was enorm en al het hout onder de 30 jaar was 
geveld of beschadigd. De Drentse stormvlakten waren in drie verschillende oppervlakten te 
verdelen: stroken, kleine en grote vlaktes (figuur 4.12).216 
Daarnaast was er ook sprake van dunningsgewijze schade.  
 
Er moest snel worden gehandeld in het opruimen, want gevaar lag op de loer. Verschillende 
soorten bastkevers maakten behoorlijke schade in de beschadigde bomen.217 Sommige 
kevers en schimmels vinden hun weg in kapotte bomen om er flink huis te houden. Een 
bekende hierin is de letterzetter, een kevertje die zichzelf in de fijnspar nestelt.  Voornamelijk 
aan bestaande bosranden, aan nieuwe bosranden die ontstaan zijn door storm, maar ook door 
het weghalen van verzwakte bomen.  

 
212 Nieuwsblad van het Noorden, 18-11-1972. 
213 Leeper & Roelofs 1984, 2. 
214 Van Schermbeek 1894, 16-17. 
215 Buis et al. 1999, 131. 
216 Leeper & Roelofs 1984, 17. 
217 Venema 1995, 48. 

Figuur 4.11: Fragment van het artikel uit de 
krant van 18 november 1972. 
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 Figuur 4.12: Enkele archiefbeelden die de stormschade in de boswachterijen in Drenthe op beeld, zoals de ruimwerkzaamheden van de 
stormschade (links- en rechtsboven en een stormvlakte die op beeld is gebracht (onder) (bron: Beeldbank Staatsbosbeheer, fotonummer 
2603, 18675 & 2584).  
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De nasleep in boswachterij Gieten 
In boswachterij Gieten haalde de storm ook flink uit. De opstanden met een kiemjaar tussen 
1974 en 1982 betroffen veelal de herbebossing van de stormen (figuur 4.13).218 Opvallend is 
dat er een zuidelijke strook door de storm vrijwel volledig verloren is gegaan. Een reden 
hiervoor is de ondiepe beworteling van de bomen, doordat de stormvlakte op voormalige 
landbouwgronden gebouwd was.219 Andere stormvlaktes lagen meer verspreid door de 
boswachterij. Opvallend is dat bijna alle proefvelden door de stormen zijn verwoest. Het waren 
voornamelijk de boomsoorten berk, douglas en fijnspar die weinig stormgevoelig waren. 
Enkele stormvlaktes zijn herbebost (4.14), maar enkele zijn ook omgetoverd tot recreatie- of 
natuurontwikkeling. Op andere plekken is natuurlijke verjonging opgetreden, zij het in kleine 
mate (figuur 4.15). Er kan wel gesteld worden dat alle planningen in de vijftiger en zestiger 
jaren bespottelijk waren geworden.  
 
 

 
218 Persoonlijke mededeling, R. Sinke, Staatsbosbeheer. 
219 Persoonlijke mededeling, R. Sinke, Staatsbosbeheer. 

Figuur 4.13: Uit dit kaartje is er enigszins op te maken hoeveel schade de stormen in 1972 en 1973 hebben gemaakt. Voornamelijk de 
lichtgroene kleuren zijn de stormvlaktes (bron: Staatsbosbosbeheer, R. Sinke, eigen bewerking). 
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Figuur 4.14: In het westen van de boswachterij zijn enkele stormvlaktes weer bebost met onder andere grove den (bron: L. Bouwmeester). 

Figuur 4.15: Op enkele plekken is er natuurlijk verjonging opgetreden, zoals in dit beeld is vastgelegd. Een jong dicht bos met veel verschillende soorten 
bomen (bron: L. Bouwmeester).  
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Natuurbeheer 
Pas na de stormen in 1973 kreeg natuurontwikkeling pas echt meer ruimte, aangezien men 
inzag dat het wel anders moest. In het prille begin van 1928 kreeg Staatsbosbeheer nog advies 
van de commissie Wevers over Natuurmonumenten binnen de Staatsbosbeheergrenzen. De 
nadruk van natuurbescherming lag in deze periode voornamelijk in de oprichting van de eerste 
Staatsgronden en Staatsnatuurreservaten.220 Vanaf 1929 werd natuurbescherming zelfs 
officieel een taak van Staatsbosbeheer. Uiteindelijk werden er 48 natuurreservaten in de 
Drentse boswachterijen aangewezen.221 In de praktijk bleek echter dat landschap en natuur 
ver achter op de functie van houtproductie. In 1957 was er in boswachterij Gieten slechts 24,15 
hectare woeste grond, wat niet voor cultuur was bestemd.222 Omgerekend was dit 2,2% van 
het volledige bosareaal.  
 
Landschapskultuurschets 
Voor de boswachterij Gieten-Borger volgde er in 1977 een landschapskultuurschets, wat in 
die tijd als revolutionair gezien kon worden.223 De boswachterij wordt omschreven aks een 
‘ongestructureerde groentesoep’, een bosgebied met eilandjes waarin verschillende 
karakteristieke landschaps- en functievormen lagen. De volgende functies werden 
onderscheiden als deelgebieden: houtteelt, recreatie, landschappelijk-cultuurhistorisch en 
natuurwetenschappelijk, waarbij de natuurwetenschap en landschappelijk-cultuurhistorie tot 
op dat moment de ondergeschoven kindjes waren.224 De omwalling van de Heerenkampen 
kreeg bijvoorbeeld een prominente plek in het schetsplan als zijnde landschappelijk-
cultuurhistorisch. Gesteld wordt dat de omwalling verwaarloosd is en beter zichtbaar gemaakt 
mag worden.225 Naast een natuurlijke noord-zuid verbinding met de geomorfologische 
structuur, pleitte men ook voor een oost-west recreatieve verbinding. Functiezonering die niet 
met elkaar samenging waren houtproductie en natuurwetenschap. Ook recreatie en 
natuurwetenschappelijk of houtproductie strookten moeizaam met elkaar.226 Dit vertaalde zich 
tot de volgende beheerdoelstelling: ‘Het beheer van de boswachterij zal gericht zijn op de 
duurzame instandhouding van een groot bosareaal, dat in het bijzonder funkties zal moeten 
vervullen met betrekking tot de houtproduktie, het natuurbehoud en de dagrecreatie.’227 Het 
resultaat was een landschapsschets die de scheidingen in het gebied ophief, waardoor de 
boswachterij als eenheid moest gaan functioneren (figuur 4.16). Een opvallend detail in het 
schetsplan was het zogeheten lanenplan op de zuidelijke stormvlakte. Er werd voorgesteld om 
een patroon van twee beukenlanen, met een oost-west oriëntatie, aan te leggen om de 
primaire functies van houtproductie en recreatie beter vorm te geven. Deze lanen moesten het 
noordelijk en het zuidelijk bosgebied met elkaar en met de recreatieweg verbinden.   
 
  

 
220 Kalb 1984, 20. 
221 Kalb 1948, 21. 
222 Westra 1957, 47. 
223 Staatsbosbeheer, 1975. 
224 Staatsbosbeheer 1975, 9. 
225 Staatsbosbeheer 1975, 4. 
226 Staatsbosbeheer 1975, 14. 
227 Staatsbosbeheer 1975, 1. 
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Figuur 4.16: De landschapskultuurschets van boswachterij Gieten (rode vierkant) en Borger. Op dit eindkaartje komen alle resultaten uit het de 
landschapskultuurschets naar voren. Waaronder de verschillende functies, zonering en toekomstvisies. De legenda is te vinden in bijlage II 
(bron: Staatsbosbeheer, 1975) 
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Multifunctioneel bos 
Vanaf de jaren zeventig was het duidelijk dat 
er verschillende functies in het bos aanwezig 
waren (figuur 4.17). Gaandeweg begon het 
multifunctionele gebruik van boswachterijen 
meer ruimte te krijgen. De houtproductie 
bleef echter meestal de hoofdmoot. Uit de 
landschapskultuurschets kwam naar voren 
dat houtproductie en recreatie goed 
samengingen, waardoor integratie makkelijk 
te bewerkstelligen was. Daarnaast ging men 
meer bezig met de integratie van de 
natuurfunctie door inheemse boomsoorten 
zoals de eik, beuk, grove den en berk 
nadrukkelijker in de bossamenstelling te 
krijgen.228 Steeds meer werd het beleid 
gericht op het terugdringen van exoten.  
 
Om ook de biodiversiteit meer naar de 
voorgrond te halen, ging men over op een 
aantal andere ingrepen. Dood hout werd 
onder andere niet meer opgeruimd en bleef 
liggen. Het dode hout is het leefgebied van 
veel organismen, maar ook kruiden, struiken 
en open plekken ging men meer kansen 
geven.229 Hoe meer variatie in de 
bossamenstelling, hoe groter de 
biodiversiteit wordt.  
 
 
 
  

 
228 Klingen Bomen 1993, 34. 
229 Klingen Bomen 1993, 34. 

Figuur 4.17: Verschillende hoofdfuncties in de boswachterij.  (bron: 
Staatsbosbeheer, 1975). 
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4.5  Overige functies 
 
Verpachten van percelen 
In de jaren ‘50 werden er percelen verpacht aan tien particulieren, voornamelijk uit Gasselte 
en Eext. De meeste van deze percelen was gras- of akkerland, maar werd ook gebruikt voor 
inscharing van vee. Tot op de dag van vandaag zijn een aantal van deze locaties nog steeds 
in gebruik als landbouwgrond, maar ze hebben deels ook een natuurontwikkelingsbestemming 
gekregen (figuur 4.18). De gronden dragen bij aan de esthetiek binnen de boswachterij. De 
structuurvariatie en de landschappelijke beleving wordt dankzij de open plekken verhoogd. 
 

De jacht 
Als bosbouwbedrijf is het loslopend wild een probleem voor de toekomstige houtoogst. Men 
wist wel dat macrofauna bij het bos hoorde. De voorzitter van de Boschraad in 1939, de heer 
W.H. de Beaufort, merkte dit al eens op: ‘En tot die wonderen van het bosch, behoort zeer 
stellig de macrofauna, het wild; hoe anders verklaart men de spontane verrukking van den 
wandelaar – zij hij kind en of mensch – bij een eonverachte ontmoeting met de woud-
bewoners.’230 Vanuit een economisch oogpunt, maar ook bij gebrek aan natuurlijke 
predatoren, moest de mens wel ingrijpen om de wildstand te reguleren.  In boswachterij Gieten 
werden verhuurcontracten voor de jacht uitgegeven aan de lokale bevolking. De heer Schuiling 
mocht voor een bedrag van 276 gulden per jaar in de vakken 93, 94, 95 op wild schieten. Dit 
mocht echter alleen gebeuren in de periode van 1 juli 1955 tot aan 30 juni 1958.231 Soortgelijke 

 
230 Steijn & Staatsboschbeheer 1939, 103. 
231 Westra 1957, 23. 

Figuur 4.18: De verpachte gronden op het kaartje die in het bosbedrijfsplan van 1957 te vinden is. De foto’s corresponderen 
met de volgnummers op de kaart (bron: L. Bouwmeester).  
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contracten werden vergeven aan de heer Haange uit Gieten en de heer Schuiling uit Annen. 
Eerstgenoemde mocht voornamelijk op het Gasselterveld jagen en laatstgenoemde juist wat 
meer op het Gieterveld. Huurovereenkomsten voor de jacht zijn ook in de jaren ‘80 en ‘90 terug 
te vinden. Het verschil is dat er geen lokale particulieren voor de jacht, maar door aparte 
jachtcombinaties die de wildbeheerseenheid tezamen op de Hondsrug verzorgen.232 
 

Zandzuigerij 
Een ingrijpende gebeurtenis die invloed had op het landschap is de zandwinlocatie midden in 
de boswachterij. In 1953 is de familie Jonker een zandzuigerij begonnen in vak 68, vlak bij de 
Gasselterdennen en pal naast ‘t Nije Hemelriek. Reden hiervoor was onder andere dat de 
provincie geacht werd om bij te dragen aan het landelijk gemiddelde van 2,5% 
scherpzandvoorziening. Voor Staatsbosbeheer was het een prettige bijverdienste, aangezien 
de zandzuigerij betaalde voor het aantal kuub zand dat werd opgezogen. Om dat bij te houden 
volgde er om de vijf jaar een meting met een radarbootje in de waterplas.233 Tot aan 2013 is 
de zandwinlocatie actief gebleven, wat resulteerde in een flinke afname in bosareaal en een 
toename van waterareaal (figuur 4.19). Aan de westelijke grens is wel bos voor teruggekomen, 
in de vorm van een concessie. Vanaf 2004 is er een nieuwe zandwinnningsplas bijgekomen, 
weer iets westelijker ten opzichte van de oude waterplas. Naast het verlies aan bos en lanen, 
is ook de Heerenkamp voor een groot gedeelte opgeslokt in beide plassen (figuur 4.20). Vanaf 
2013 is de waterplas buiten gebruik en is het gebied rondom de plas landschappelijk gezien 
ingericht voor de recreant. Dit resulteert in een enorme recreatieve trekpleister voor de 
provincie, vooral in de zomer.    
 

 
232 Klingen Bomen 1993, 19. 
233 Westra 1957, 12. 

Figuur 4.19: Op de topografische kaart is de groei van de zandwinningsplas goed te zien. In 50 jaar tijd zijn er meerdere bosvakken opgeslokt 
voor de zandwinning.  
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4.6  Conclusie 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de boswachterij Gieten sinds de voltooiing van de 
boswachterij er meerdere functies erbij heeft gekregen. Hoofdfunctie was vanouds de 
houtproductie; om die reden is de boswachterij ten slotte ook aangelegd. Daarnaast vonden 
er ook verschuivingen plaats in bosbouwmethodiek: van gemengde aanleg naar 
monocultures. De productie van hout begon op den duur echter steeds meer op de 
achtergrond te geraken, onder andere dankzij een kelderende houtopbrengst. Vanaf de jaren 
’50 begon het Staatsbosgebruik te veranderen. De recreatieve sector groeide, waardoor het 
bos plots een vrije tijdsbestemming werd voor de mens. Men werd mobieler, had meer vrije 
tijd tot de beschikking, maar ook meer geld. Er ontstonden picknickspots, ruiter-, wandel- en 
fietspaden en de eerste zwemplassen werden aangelegd. Dit bleek niet zonder gevolgen te 
zijn. Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen 1970 zijn deze verschuivingen in de 
samenstelling van de bossen duidelijk geworden. Grote oppervlaktes voornamelijk naaldbos 
zijn tegen de vlakte gegaan. Aan de ene kant zijn de vlaktes weer bebost, maar aan de andere 
kant werd er ook ruimte gecreëerd voor recreatieterreinen en nieuwe natuurontwikkeling. Dit 
betekende deels ook de opkomst van het multifunctionele bos, waarin houtproductie, natuur 
en recreatie hand in hand gaan. Misschien wel de grootste invloed op cultuurhistorie en het 
bosareaal is de zandzuigerij geweest. Zowel een gedeelte van de Heerenkamp als een flink 
stuk van bospercelen zijn opgeslokt door de waterplas(sen). Tegenwoordig is de waterplas 
buiten gebruik en is het gebied rondom de plas uitgegroeid tot enorme recreatieve trekpleister.   
 
  

Figuur 4.20: De contouren van de Heerenkamp wordt onderbroken door de twee zandwinningsplassen. 
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5.  Conclusie & aanbevelingen 
 
5.1  Conclusie 
De bosontwikkeling van boswachterij Gieten is tijdens dit onderzoek onderzocht met de 
volgende onderzoeksvraag:  
 
Hoe zag de historische bosontwikkeling van boswachterij Gieten eruit in de periode tussen ca. 
1921 tot heden? Met welke belangen, doelen en motieven werd de bosaanplant uitgevoerd en 
welke invloed had dit op het landschap? 
 
De opbouw van het landschap tot aan de bosaanplant kwam in het eerste deel ter sprake, om 
een landschappelijk uitgangspunt te hebben voor de kern van dit onderzoek. Tijdens dit eerste 
onderzoeksthema in het natuurlijke ontstaan en de landschapsopbouw van de Gieter- en 
Gasselterveld, spelen de ijstijden een belangrijke rol. De invloed van laatste drie ijstijden op 
de lagendepositie van zand was essentieel voor het ontstaan van Drenthe, de Hondsrug en 
het studiegebied. Een nog belangrijkere speler in het geheel in de vorming van het landschap 
in de laatste duizenden jaren is de mens geweest. Voordat de mens voet zette in het gebied, 
lagen er in het studiegebied al bossen. Dankzij invloed van de mens is het bosareaal langzaam 
minder geworden, totdat de grond gedegradeerd was tot heide. Dit proces is voornamelijk in 
de Middeleeuwen in stroomversnelling geraakt, dankzij de toenemende schaapskuddes van 
de boerengemeenschappen. Op de uitgestrekte heidevelden, zijn de menselijke sporen goed 
zichtbaar. Naast oude wegen, zoals Middeleeuwse karrensporen en de Luchtenbergerweg, 
liggen in het studiegebied ook de eerste heidebebossingen van Drenthe, in de vorm van de 
Gasselterdennen en de Heerenkamp.  
 
Het ontstaan van het plan het Gieter- en Gasselterveld te ontginnen en om te vormen tot bos, 
komt voornamelijk voort uit het gebrek aan houtvoorraad na de Eerste Wereldoorlog en de 
grote werkloosheid in de jaren twintig. De aanlegperiode van de boswachterij vond plaats 
tussen 1922 en 1954 onder leiding van houtvester Jansen. Er zijn hierin een aantal 
verschillende fasen te onderscheiden. Van 1922-1927 waren werklozen bezig met de 
grondvoorbereiding, bestaande uit voornamelijk het (diep) spitten van de grond, van het 
noordelijk deel. Vanaf 1927 werden de werklozen vervangen door ploegen met paarden en 
ossen. Vanaf 1931 werden de werklozen weer ingezet, spittend richting het zuiden. Andere 
activiteiten waren aanleggen van greppels/sloten en het aanleggen van keienwegen. 
 
Sommige boshistorische elementen zoals de brandtoren, proefvelden en kwekerij waren 
belangrijke schakels in de ontwikkeling en het beheer van de boswachterij. Opvallend is dat 
het gebied op ontwaterings-, lanen- en keienpatroon betreft er in de huidige tijd nog ‘precies’ 
zo bij ligt als toen het aangelegd werd. Daarnaast is men in de aanlegperiode respectvol 
omgegaan met de eerste heidebebossingen van de Gasselterdennen en Heerenkamp. 
Geschiedkundig zijn dit cultuurhistorisch waardevolle elementen, maar sinds de zandzuigerij 
in bedrijf is gegaan, is de Heerenkamp gedeeltelijk opgeslokt door de twee waterplassen.  
 
Er zijn een aantal verschillende partijen betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
boswachterij. De belangrijkste zijn Staatsbosbeheer, de Gemeente Gieten, Gasselte en Anloo, 
de waterschappen van het Gasselter- en Gieterveld, de Dienst van de Werkverschaffing 
(Ministerie van Landbouw) en in mindere mate de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). De inzet 
van werklozen was een stimulans voor de start de boswachterij ontwikkelingen.  
 
De start van de ontginningen in 1922 is ook de start van dit onderzoek geweest. Er was een 
overeenkomst over de werkzaamheden tussen de Staat, Staatsbosbeheer en de Gemeente 
Gasselte en Gieten. De eigendomssituatie tijdens de aankoop leek enigszins onoverzichtelijk, 
doordat de heide rond 1849 particulier in lange slagen onderverdeeld werd door de 
Boermarkes. Alleen al op het Gieterveld waren hierdoor meer dan 75 verschillende eigenaren.  
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Rond dezelfde periode als Gieten werden achtereenvolgens ook heidecomplexen bij Gees, 
Emmen en Schoonloo opgekocht voor werkverschaffingsobjecten en ten gunste van 
bosontwikkeling. In Drenthe waren de houtvesters die hiervoor verantwoordelijk waren Jansen 
en Blokhuis, die uit de leerschool van Van Schermbeek en het ‘natuurlijke bos’ kwamen. 
Hierdoor werden er in Drenthe voornamelijk gemengde bossen aangelegd en geen 
monocultures met grove den. Dit had ook deels te maken met het mislukken van de aanplant 
van grove den in Drenthe.  
 
Het gebruik van de bossen na 1946 en de conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat 
de oorspronkelijke hoofdfunctie van het produceren van hout gaandeweg ondergeschikt is 
geraakt. Nieuwe stromingen vroegen van het bos een andere dynamiek. De recreatie werd 
steeds meer aan belang ten opzichte van de houtproductie. Dankzij het tragische voorval van 
de stormen van 1972 en 1973 die enorme bospercelen verwoestte, kwam ook de rationalisatie 
van monocultures onder vuur te liggen. Er werd steeds meer geroepen om een natuurlijker 
bos. Andere nevenactiviteiten en bosgebruiken hebben ook een behoorlijke stempel gedrukt 
op het landschap. De zichtbaarste en meest invloedrijkste zijn de zandwinningsplassen. Naast 
het verlies van bosareaal en cultuurhistorie, is er met de enorme waterplas een nieuwe 
dynamiek bij gekomen.  
 
Ten aanzien van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat boswachterij Gieten in een 
relatief kort tijdsbestek aan sterke veranderingen onderhevig is geweest. De cultuurhistorische 
landschapselementen van vóór de bosaanplant zijn nog aanwezig, maar verdienen meer 
aandacht. Ook de ontginningsgeschiedenis mag worden verteld aan bezoekers, zodat de de 
historie niet verloren zal gaan. Zeker in de huidige tijd waarin klimaatverandering, 
stikstofproblematiek en recreatiedruk vragen om robuuste plannen voor de boswachterijen. 
Een toekomst voor het bos waarin houtproductie, recreatie, natuur en cultuurhistorie hand in 
hand moeten gaan lopen.  
 
 
5.2  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Over de jonge heidebebossingen is nog lang niet alles gezegd. Een greep uit een aantal open 
onderzoeksthema’s, om in het vervolgtraject rekening mee te houden: 
 
Een nader onderzoek kan het cultuurhistorische karakter van het voormalige heidegebied nog 
beter kunnen verklaren. Waaronder een verdieping op de Heerenkamp of op de 
stuifzandbebossingen van de markgenootschappen. Wie waren deze personen precies? Wat 
was hun exacte doel? En waarom op het Gasselterveld?  Antwoorden op deze vragen zal 
resulteren in een nog beter begrip van de (voor)geschiedenis van boswachterij Gieten. 
 
Deze case study baseert zich op boswachterij Gieten, maar er zijn er uiteraard meer 
boswachterijen in Drenthe. De vraag is of Gieten representatief is voor andere boswachterijen, 
waar vanuit dit onderzoek eigenlijk al een beetje inzicht in is gegeven. Een belangrijke eerste 
stap zou kunnen zijn om Gieten samen met Borger te analyseren. Dit is tegenwoordig een 
aansluitend geheel, maar zijn wel twee boswachterijen aangelegd in andere jaargetijden en 
een ander landschappelijk karakter. Ook andere boswachterijen zouden in de brede context 
geplaatst kunnen worden, zodat er een kadervergelijking gemaakt kan worden. Landschap 
biografisch onderzoek in andere boswachterijen is daarom een logische vervolgstap.  
 
Een missing link in dit onderzoek zijn de verhalen van de werklozen die ten tijde van de 
ontginning aan het werk zijn gezet in de boswachterij. Unieke verhalen van ooggetuigen 
missen hierdoor. De vraag is alleen of er nog mensen zijn die de verhalen van hun voorouders 
kunnen herinneren, aangezien het meer dan 70 jaar geleden is.  
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Dit onderzoek is vooral gericht op de aanlegperiode van de boswachterij. In het laatste 
hoofdstuk komen andere functies ter sprake zoals het recreatiebos en het natuurlijke bos. 
Deze zijn echter minder aan bod gekomen en verdienen meer aandacht. Voornamelijk de 
recreatieve pijler is een onderzoek waardig onderwerp.  
 
De tijd van de werkverschaffing is best interessant te noemen. Voor veel grootschalige 
landschapsingrepen heeft het een belangrijke rol gespeeld. Welke andere 
werkverschaffingprojecten waren er? Wat zijn daarin de overeenkomsten, maar ook de 
verschillen? Was het puur om maar werk te hebben of was de gedachtegang met een andere 
insteek? Welke landschappelijke veranderingen vinden we nog terug van die tijd? 
 
Aangezien de cultuurhistorie een grote dichtheid heeft in de boswachterij, is het de vraag hoe 
de verhalen uit dit onderzoek (be)leefbaar(der) te maken zijn. Van belang is steeds de 
afweging die Staatsbosbeheer maakt ten aanzien van kansen die er zijn om bij aan te sluiten. 
Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de schop in de grond ging op het Gieter- en 
Gasselterveld. Een mooi moment om eens stil te staan bij de landschappelijke ontwikkelingen 
die in kort tijdsbestek zijn bewerkstelligd. Daarom een pleidooi om de erfgoedwaarde van het 
bos in leven te laten door deze zichtbaar(der) te maken.  
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