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Met gemengde gevoelens presenteer ik u mijn masterscriptie. 
Gemengd omdat het enerzijds een goed gevoel is dat deze scriptie 
klaar is, maar anderzijds vind ik het heel erg jammer dat mijn studietijd 
voor de master Landschapsgeschiedenis nu afgerond is. 
 
 “Waar begin je aan, een master op je 50e” of “leuk hoor dat je studeert, 
maar niks voor mij”, is zomaar een greep uit de reacties die ik veelal te 
horen kreeg toen ik aan deze master begon. En natuurlijk is het niet 
eenvoudig om na zowat 25 jaar weer te gaan studeren en ja, ik heb een 
gezin, een baan, een huis met een grote tuin, huisdieren en niet te 
vergeten ouders en vrienden die ook allemaal de nodige tijd in beslag 
nemen. Maar wat vond ik het leuk! Het was een feest der herkenning, 
volop “aha-momenten” en daarnaast een invulling van “de drang tot 
weten” die bij mij volop aanwezig is. Ik ben geen type voor het gebruik 
van een woord als inspirerend, maar ik kom ernstig in de verleiding om 
het te gebruiken als ik probeer de vakken te beschrijven die ik gevolgd 
heb voor deze studie. Er was er niet één die ik niet leuk vond. Het mag 
u duidelijk zijn dat ik enthousiast ben over deze studie! Praktisch was 
het ook, want vrijwel onmiddellijk na aanvang van de studie was de 
nieuwe kennis al toepasbaar in mijn werk. En, als ik de reflectie op de 
sollicitatie mag geloven, heb ik mijn huidige baan ook mede te danken 
aan het feit dat ik deze master heb gevolgd.  
 
Bij mijn studie en voor deze scriptie heb ik natuurlijk hulp en steun van 
anderen gehad die ik hierbij wil bedanken. In willekeurige volgorde 
Ben Suringar, Olav Everts, Marga ten Sijthoff Modderman, Freerk van 
Rossem, Kees van Son, Ronald Sinke, Joke Benjamins en Roelie Völlink 
die ik heb mogen interviewen en wiens kennis mij geholpen heeft om 
tot de uitkomst van deze scriptie te komen. Ineke Bielevelt, die mij 

heeft voorzien van namen en gegevens van familieleden en het 
familiearchief voor mij openstelde. Theo Spek, als 1e 
scriptiebegeleider, voor het delen van zijn kennis in dit vakgebied en 
zijn aanwijzingen tot verbeteren van de door mij aangeleverde 
stukken. Feike, die gedurende mijn hele studie mijn verhalen heeft 
aangehoord over wat ik nu weer had geleerd, die meermaals is 
meegesleept naar het Evertsbos omdat ik daar nog wat te doen had, 
die al mijn stukken heeft gelezen en taalfouten heeft opgespoord, 
maar die ook langdurig een vrouw had die met haar eigen dingen bezig 
was en waarvoor regelmatig sociale afspraken om tentamens, 
werkweken en studietijd heen gepland moesten worden. Ook mijn 
twee kinderen wil ik bedanken omdat zij geen enkele moeite hadden 
met een studerende moeder, zij ook het merendeel van mijn schrijfsels 
hebben gelezen en van commentaar voorzien en het idee om 
tegelijkertijd af te studeren met hun moeder zelfs leuk vonden (hoewel 
dat uiteindelijk niet is doorgegaan). Dan dank aan mijn ouders omdat 
zij mij van jongs af aan gestimuleerd hebben om te studeren en aan 
mijn schoonmoeder voor haar bemoedigende appjes. En, last but not 
least, mijn studiegenoten. Omdat ik als werkend student de master 
niet in één jaar heb kunnen afronden heb ik meerdere jaargangen 
studenten ontmoet. Hoewel sterk variërend in leeftijd heb ik mij in alle 
studiegroepjes thuis gevoeld en hebben mijn studiegenoten mij 
meermaals verrast met geheel eigen invalshoeken en denkwijzen en 
mij daarnaast op het spoor gebracht van voor mij nieuwe software en 
andere handigheden. Dank! 
 
Geny van Horssen  
Zevenhuizen, augustus 2022
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De laatste woeste gronden in Nederland zijn ontgonnen aan het einde 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het betrof 
heide op de zandgebieden in Brabant, Limburg, Overijssel, de 
Achterhoek, de Veluwe en Drenthe. Ze werden in eerste instantie 
ontgonnen door boeren en de adel als uitbreiding van hun eigendom. 
Door de groeiende bevolkingsomvang en de hoge werkeloosheid van 
die tijd kwam er een stimuleringsregeling van de overheid om de 
ontginning te bevorderen. De ontginning werd vervolgens ook ter hand 
genomen door vermogende industriëlen, investeringsmaatschappijen 
en de overheid zelf, veelal in de vorm van werkverschaffingsprojecten. 
Toen eind van de negentiende eeuw ongeveer tegelijkertijd de 
kunstmest haar intrede deed, de mechanisatie op gang kwam en het 
markebezit werd afgeschaft werden de laatste woeste gronden in snel 
tempo ontgonnen. Een bijzonder type ontginning daarbij waren de 
bebossingen. Buiten houtproductie hadden deze tot doel de 
stuifzanden te beteugelen die de landbouwgronden bedreigden.  
 
Na ontginning van de woeste gronden ontstonden er 
landbouwgronden, Staatsbossen en landgoederen. De ontginning 
heeft daarmee een belangrijke invloed op het hedendaagse landschap 
gehad.  Er is dan ook diverse onderzoek naar jonge heideontginningen 
uitgevoerd. Dit is echter vooral uitgevoerd op regionale schaal en 
zelden gericht op Drenthe. Onderzoek naar Drentse landgoederen is 
eveneens schaars. Onderzoek naar een combinatie daarvan is dan ook 
zeldzaam. In dit kader is het onderzoek naar Landgoed Ter Borgh 
uitgevoerd. Buiten inzicht in het ontstaansproces en de 
landschappelijke gevolgen van het tot stand brengen van het landgoed 
wordt beoogd inzicht te geven in de landschappelijke waarden die in 

het onderzoeksgebied aanwezig zijn als gevolg van de ontginning maar 
ook als gevolg van uitgangssituatie. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: welke invloed heeft het 
stichten van landgoed Ter Borgh tussen 1911 en 1972 gehad op het 
landschap? Het onderzoek is opgebouwd uit vier deelthema’s. Buiten 
de maatschappelijke context van de 20e-eeuwse heideontginningen is 
het landgoed getypeerd (onderzoeksthema 1), is de landschappelijke 
situatie voorafgaand aan ontginning onderzocht (onderzoeksthema 2) 
en is de verandering van het landschap door het stichten van landgoed 
Ter Borgh in de periode 1911 – 1972 (onderzoeksthema 3) en de 
navolgende periode tot heden (onderzoeksthema 4) onderzocht. 
 
Aan het stichten van landgoed Ter Borgh hebben drie generaties van 
de familie Everts bijgedragen. Everhardus Everts was degene die de 
maatschappelijke positie van de familie als aandeelhouder van de 
houthandel firma Meihuizen te Wildervank verwierf. Deze positie 
werd doorgegeven aan zijn zoon Dirk Everhard Everts en vervolgens 
aan diens zoon Everhard Everts.  Zij kochten ruim 210 hectare woeste 
grond ten zuiden van Anloo en ontgonnen dit tot productiebos. De 
periode waarin het landgoed is gesticht en waarin de houtproductie op 
gang kwam valt samen met de terugval van de houtimport van 
houthandel Meihuizen uit Rusland en de verslechterende Europese 
houtimportkansen na de eerste wereldoorlog en de Russische 
revolutie. Het hout van het landgoed kan daarmee gefungeerd hebben 
als back-up in gevallen waarin de firma Meihuizen onvoldoende hout 
uit het buitenland kon importeren.  
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De woeste grond die de familie Everts kocht bestond uit heide, 
vennetjes, moeras en hier en daar begroeiing met bomen. Dit 
landschap was ontstaan na gebruik als markegrond waarvan relicten 
als markestenen en eikenstrubben nog op het terrein aanwezig zijn. 
Ook de oudere bewoningsgeschiedenis heeft sporen op het terrein 
nagelaten in de vorm van grafheuvels, een hunebed, de reeweg en 
Celtic fields. Vanuit de geologische ontstaansgeschiedenis zijn drie 
pingoruïnes behouden gebleven. 
 
De ontginning vond plaats volgens een op dat moment moderne 
methode, bestaande uit diepploegen met een stoomploeg en ruim 
gebruik van kunstmest. Ook de toegepaste beplanting met lariks, 
fijnspar en douglas is conform de stand van wetenschap uit die tijd. 
Daarnaast werden er loofbomen en exotische bomen geplant en was 
er aandacht voor het aanplanten van lanen. De familie richtte daarvoor 
de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh op. De ontginning is deels 
uitbesteed aan de Nederlandse Heidemaatschappij en deels door de 
N.V. Boschaanplanting Ter Borgh uitgevoerd met behulp van een 
beperkt aantal medewerkers. Het grootste deel van de aankoop en 
ontginning heeft plaatsgevonden in de jaren twintig van de 20e-eeuw. 
 
Het landgoed leverde hout aan zowel Meihuizen als derden, maar werd 
daarnaast ook gebruikt voor recreatie. Ten westen van Anloo bouwde 
de familie een jachthuis met daarnaast een jachtopzichterswoning. In 
het bos werd een familiebegraafplaats aangelegd. In de jaren veertig 
werd er een recreatiewoning bij het Gagelveen gebouwd en in de 
oorlogsperiode werd er een schuilhol gemaakt dat tot 1944 in stand 
bleef. In de jaren vijftig werd er een pinetum gesticht. Daarna werd in 
de jaren zestig de provinciale weg N34 aangelegd waardoor het 
landgoed werd doorsneden. Eveneens in de jaren zestig ging 
houthandel Meihuizen ten gevolge van de economische 

ontwikkelingen op in een fusie met andere houthandelaren. Daarmee 
eindigde de opvolging van familieleden in het bedrijf. Tegelijkertijd was 
er een maatschappelijke tendens tot beëindiging van ontginningen en 
behoud van culturele en natuurlijke landschapselementen.  
 
Het landgoed kan worden getypeerd als een ontginningslandgoed met 
kenmerken van zowel landgoed, - als productiebos. Karakteristieken 
die daarbij horen zijn een grootschalige ontginning met daarop zeer 
gemengd bos met exoten, dat het wordt benut voor zowel recreatie als 
houtproductie en dat er delen bewaard zijn gebleven met bijzondere 
natuurwaarde. Uit een beperkt vergelijk met andere Drentse 
landgoederen blijkt dat het landgoed het meest overeenkomt met het 
nabijgelegen landgoed Heidehof dat is gesticht door Jan Melchior 
Everts, de broer van Everhardus Everts.  
 
Het landgoed werd in 1972 grotendeels verkocht aan Staatsbosbeheer. 
De vier kinderen van Dirk Everhard Everts verkregen de woningen en 
een aantal bospercelen. Het pinetum en de grafplaats werden 
ondergebracht in stichtingen. Het bos ten oosten van de N34 bleef in 
eigendom van de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh. De N.V. werd in 
1973 omgezet in een B.V. en vervolgens verkocht.  
Buiten de oprichting van het Urnenveld Anloo is er vervolgens weinig 
veranderd in het gebied dat nog in eigendom van de familieleden is. 
Ook in het gebied in eigendom van Staatsbosbeheer is weinig 
veranderd. De storm van november 1972 veroorzaakte grote schade 
en had tot gevolg dat er herplant moest worden. Dat is nog uitgevoerd 
door de familie Everts. Staatbosbeheer heeft daarnaast in 1983 nog 
een aantal markante bomen geplant en heeft de recreatieve functie 
van het bos vergroot. Het beheer van het bos ten oosten van de N34 is 
inmiddels aan Staatsbosbeheer toegewezen. Ook hier zijn weinig 
veranderingen opgetreden sinds de eigendomswisseling.  



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 

Rond 2010 is Staatsbosbeheer de naam Evertsbos gaan gebruiken als 
verwijzing naar de stichters van het voormalige landgoed. 
 
Door de toenemende aandacht voor landschap en cultuurhistorie is 
het gebied inmiddels gelegen in het Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa.  Het maakt ook deel uit van het 
UNESCO Global Geopark die het pinetum als hotspot heeft 
aangewezen. Het jachthuis, de jachtopzichterswoning, het hunebed en 
grafheuvels zijn tot Rijksmonument verklaard. In zowel het 
bestemmingsplan als de Omgevingsvisie Drenthe zijn de natuur-, 
archeologische, aardkundige- en cultuurhistorische waarden van het 
gebied onderkend en beschermd.  
 
Het landschap waar uiteindelijk landgoed Ter Borgh op is ontstaan, is 
omgevormd van heide naar bos. Er zijn diverse aardkundige, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden gebleven. 
Door de eigendomsversnippering en het teruglopen van de 
productiefunctie is landgoedbos beter op zijn plaats om de huidige 
situatie te karakteriseren dan ontginningslandgoed. De kenmerkende 
beplanting van een landgoedbos met zeer gemengd loof- en naaldbos 
en veel exoten, en in dit geval lanen, vormen het landschappelijke 
erfgoed van landgoed Ter Borgh. Ook de veldnamen uit de 
ontginningstijd zijn het waard om in dit kader opnieuw te worden 
toegekend en daardoor te behouden. De naam Evertsbos die sinds 
2010 wordt gebruikt, kan hierbij worden gezien als blijvende 
herinnering aan de familie Everts die een grote invloed heeft gehad op 
de huidige landschappelijke situatie. 
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Landgoed Ter Borgh is ontstaan in de 20e eeuw. De heer Everhardus 
Everts, maar voornamelijk zijn zoon Dirk Everhard Everts en vervolgens 
nog diens zoon Everhard Everts, kochten percelen “woeste grond” 
(voornamelijk heide) die zij voor zover mogelijk beplantten met bos.1 
De drie Evertsen waren industriëlen uit Wildervank dat ongeveer tien 
kilometer ten oosten van Anloo ligt.  De Evertsen waren firmanten van 
Houthandel J.M. Meihuizen & Zoon te Wildervank en hadden diverse 
commissariaten in andere Wildervankster en Veendammer bedrijven.2    
De aangekochte gronden die het latere landgoed Ter Borgh zouden 
worden, werden omgevormd tot een productiebos en omvatte in de 
hoogtijdagen ruim 200 hectare.3  De familie Everts heeft daarmee een 
belangrijke invloed uitgeoefend op het hedendaagse landschap.  
 
Er is veel onderzoek is gedaan naar landgoederen maar dat betreft met 
name landgoederen van vóór de 20e eeuw. Deze onderzoeken hebben 
zich daarbij vrijwel uitsluitend gericht op de architectuur van het huis 
en park en de bewoningsgeschiedenis.4 Ondanks de grote invloed die 
landgoedeigenaren op hun uitgestrekte grondbezit uit hebben kunnen 
oefenen is onderzoek naar landgoederen als geheel nauwelijks 

 
1 Drents Archief, toegang 0244, inv.nr. 108, Overzicht van verwerving van het 

boscomplex, 1911-1969. 
2  N.J. Meihuizen, Meihuizen, zes generaties ondernemen (Noordwijk: Uitgeverij aan 

Zee, 2006), 16. 
3 Drents Archief, toegang 0244, inv.nr. 108; Nederlandse Heidemaatschappij, 

Bedrijfsplan voor het landgoed "Ter Borgh" voor de periode van augustus 1955 - 
augustus 1965 (Assen: 1955), 8.  

4 P.J. Van Cruyningen, “Landgoederen, landbouw en landschap in de Noord-
Westelijke Achterhoek”, 1825-1950, Historia Agriculturae, no. 33, (2003): 85-110, 
86. 

5 Van Cruyningen, 2003, 86. 

uitgevoerd.5 Hoewel daar inmiddels wel wat toevoegingen aan gedaan 
zijn, betreffen dit ofwel geen onderzoeken naar 20e-eeuwse 
landgoederen ofwel geen onderzoeken naar Drentse landgoederen.  
Voortvloeiend hieruit is er weinig informatie over de beweegredenen 
en aanlegmethodiek van 20e-eeuwse, Drentse ontginnings-
landgoederen.  
 
Omdat er sprake is geweest van heideontginning, is ook dit een 
invalshoek voor onderzoek. Drentse heideontginning vormen daar 
vanzelfsprekend maar een klein onderdeel van. Uit literatuur gericht 
op ontginningen valt te herleiden dat  er op de Nederlandse woeste 
gronden sinds eind negentiende eeuw diverse heideontginningen 
werden uitgevoerd om er landbouwgrond of productiebos aan te 
leggen.6 In Drenthe waren dit tot circa 1890 meestal kleinschalige 
randontginningen door keuterboeren, de adel of patriciërs.7 Daarnaast 
waren er enkele kolonieontginningen van de Maatschappij van 
Weldadigheid.8 In sommige gevallen werd er bebost voor 
houtproductie en stuifzandbeteugeling.9 De productiebossen werden 
aangelegd op landgoederen.10 Na het beschikbaar komen van 
kunstmest en de markedeling nam de ontginning grotere vormen 

6 P.M.H. Thissen, “Van heide tot boerenland en bos”, In Jonge landschappen 1800 - 
1940 (Utrecht: Matrijs, 1994), 21-37,21; J.A. Hendrikx, De ontginning van 
Nederland (Utrecht: Matrijs, 1998), pp. 128-133; P.M.H. Thissen, “De 
Nederlandse staat en heideontginning 1795-1961,” Historisch geografisch 
tijdschrift 9 (1991): 38-48, 38. 

7 Hendrikx, 1998, 125; K. Brouwer, “De ontwikkeling van het cultuurlandschap,” in 
Geschiedenis van Drenthe  (Amsterdam: Boom Meppel, 1985), 115;  Thissen, 
1994, 22,26.   

8 Thissen, 1994, 25; Brouwer, 1985, 129. 
9 Thissen, 1994, 25.   
10 Thissen, 1994, 25.   
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aan.11 De Nederlandse Heidemaatschappij en daarna het Bureau voor 
grondverbetering en ontginning (NV Grontmij) werden opgericht in 
1888 in 1914 en startten grootschalige ontginningsprojecten in 
opdracht van vermogende particulieren en de overheid.12 Ook het in 
1899 door de overheid opgerichte Staatsbosbeheer hield zich bezig 
met heideontginning die resulteerden in Staatsbossen.13  Deze 
invalshoek levert echter weinig gedetailleerd onderzoek naar 
specifieke Drentse jonge heideontginningen.14 De ontginningen 
omvatten dan ook nog de ontginningen tot landbouwgrond en 
Staatsbossen.15 Deze invalshoek levert eveneens nauwelijks informatie 
over de beweegredenen tot aanleg van 20e-eeuwse, Drentse 
ontginningslandgoederen. Wel levert deze invalshoek informatie over 
de 20e-eeuwse gangbare ontginningsmethodiek.16 
 
Buiten het bovenbeschreven hiaat in kennis over 20e-eeuwse 
ontginningslandgoederen die de aanleiding vormt voor dit onderzoek, 
is het ruim honderd jaar geleden dat het landgoed werd gesticht.  Voor 
de familie Everts, op wiens verzoek het onderzoek is uitgevoerd, is dit 
een moment om bij stil te staan en aandacht voor te vragen.  
 
Met dit onderzoek naar de ontwikkeling van landgoed Ter Borgh wordt 
beoogd een bijdrage te leveren aan de invulling van het kennishiaat 
ten aanzien van de ontstaanswijze en het beheer en gebruik van 20e-
eeuwse ontginningslandgoederen. Daarnaast kan het onderzoek een 

 
11 Thissen, 1994, 25, Hendrikx, 1998, 130. 
12 Thissen, 1994, 25, Hendrikx, 1998, 130. 
13 P.M.H. Thissen, “De Nederlandse staat en heideontginning 1795-1961,” 

Historisch geografisch tijdschrift 9, (1991): 38-48, 40,41. 
14 H.H. Kijk in de Vegte, Jonge heideontginningen tusse Pesse, Echten, Ruinen en 

Koekange (Zuidwest-Drenthe) van 1860 – 1970: een vergelijkend onderzoek van 

voorzet geven voor het toekomstig beheer van deze inmiddels 
honderd jarige landschappelijke erfenis van de familie Everts. 

Het onderzoek kent een afbakening in ruimtelijke en thematische zin 
en een fasering in temporele zin. Gezamenlijk leiden deze tot inzicht in 
de onderzoeksthema’s van het onderzoek. 
 
Ruimtelijke afbakening 
Het onderzoeksgebied is qua omvang afgebakend tot het voormalige 
landgoed Ter Borgh. De begrenzing is vastgesteld op basis van 
eigendomsonderzoek van percelen in Anloo of Eext die op enig 
moment in eigendom waren van een familielid van de familie Everts of 
van de latere N.V. Boschaanplanting Ter Borgh. Het landgoed omvatte 
maximaal 210 ha en is gelegen tussen Anloo en Eext (Figuur 1). 

actoren, ontwerp, organisatie en uitvoering  (Ansen: Rijksuniversiteit Groningen, 
2018), 3. 

15 Kijk in de Vegte, 2018, 3; Hendrikx, 1998, 125-133; Thissen, 1994, 25, 26, 30,33.   
16 Thissen, 1994, 27;  Brouwer, 1985, 135.  
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Figuur 1: Begrenzing van het landgoed Ter Borgh in 1969 geprojecteerd op de topografische 
kaart 2021. Bron: Historisch topografische kaart 2021 ArcMAP, bewerkt door G.A. van Horssen. 

Thematische afbakening 
Het onderzoeksthema betreft de aan-en verkoop van te ontginnen 
gronden, de ontginning en de daaropvolgende bebossing tijdens en na 
de stichting van landgoed Ter Borgh en het gebruik en beheer van het 
landgoed. Dit alles wordt belicht tegen de achtergrond van de 
maatschappelijke positie van de stichters en de maatschappelijke 
ontwikkelingen van Groningen en Drenthe in de periode waarin het 
landgoed tot stand gekomen is. Daarnaast wordt onderzocht hoe 
landgoed getypeerd kan worden en wordt met behulp daarvan 
bepaald welke Drentse landgoederen vergelijkbaar zijn met Ter Borgh.  

 
17 “Kastelen-en-buitenplaatsen”, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, juni 2022. 

https://www.cultureelerfgoed.nl.  

Vervolgens wordt op beperkte schaal onderzocht wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn met landgoed Ter Borgh.  
 
Temporele fasering 
Om de ontstaansgeschiedenis inzichtelijker te maken is gekozen om de 
landgoedgeschiedenis in een aantal fasen onder te verdelen. Er is 
aandacht besteed aan de landschappelijke situatie voorafgaande aan 
de stichting van het landgoed (situatie tot 1911) met een doorkijk naar 
de historische ontstaansgeschiedenis op zowel geologisch als 
cultuurhistorisch vlak. De tijdsspanne dat het landgoed volledig in 
handen was van de familie Everts vormt de kern van het onderzoek. 
(1911- 1972). Vervolgens is in kaart gebracht hoe het landgoed is 
opgedeeld in deels familiebezit en deels bezit van derden (vanaf 1972). 
Op basis van de in kaart gebrachte geologisch en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen op het landgoed die zijn ontstaan voorafgaand 
en tijdens de stichting van het landgoed wordt een handvat voor 
toekomstig beheer geleverd. 

De beschrijving van de stand van onderzoek begint met het vaststellen 
dat hier een tweedeling aan de orde is omdat het zowel onderzoek ten 
aanzien van landgoederen als onderzoek ten aanzien van ontginningen 
betreft.  
 
Landgoederen 
Binnen het Nederlands cultureel erfgoed worden kastelen en 
historische buitenplaatsen als een belangrijk onderdeel van de 
vorming en inrichting van ons cultuurlandschap gezien.17 Ondanks de 
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even grote invloed van landgoederen op het landschap worden deze 
niet benoemd. Dit lijkt zijn oorzaak te vinden in het belang dat aan het 
woongebouw wordt gehecht, terwijl een buitenplaats juist wordt 
gekarakteriseerd door haar landerijen.18 In de literatuur over deze 
onderwerpen is dit minder aan de orde, maar het belang dat wordt 
gehecht aan bebouwing en de maatschappelijke positie van de bouwer 
of bewoner is nadrukkelijk aanwezig. In Middachten, huis en 
heerlijkheid bijvoorbeeld beslaan vier van de vijf hoofdstukken de 
beschrijving van het huis, de herbouw van het huis, het interieur en de 
tuinen. 19 Slechts één hoofdstuk is gewijd aan (het beheer van) de 
landerijen. In regionaal verband verscheen De Utrechtse heuvelrug, de 
Stichtse Lustwarande, Buitens in het groen van Catharina van 
Groningen. Deze publicatie behandelt een groot aantal buitenplaatsen 
in de genoemde regio waarbij vooral de architectuur en plattegrond 
van de buitens centraal staan.20  
 
In de meer landelijk georiënteerde literatuur speelt de 
sociaaleconomische herkomst van de stichters en bezitters een 
belangrijke rol. 21 Harten stelt in De Nederlandse buitenplaats dat 
zowel het karakter als de situering van de buitenplaats wordt bepaald 
door de stichter of bewoner.22 In dit artikel wordt een driedeling 

 
18 “Wat is een landgoed,” stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen,2022, 

https://www.skbl.nl/wat-is-een-landgoed. 
19 N. Conijn et al., Middachten, huis en heerlijkheid. (Utrecht: Matrijs, 2002). 
20 C. L. van Groningen, De Utrechtse heuvelrug: De Stichtse Lustwarande, buitens in 

het groen (Zeist: Waanders Uitgevers / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
1999). 

21J.D.H. Harten, “De Nederlandse Buitenplaats,” Tijdschrift voor historische 
geografie, 3 (1998): 178-187, 178. 

 22 Harten, 1998, 178. 
    23 Harten, 1998, 178. 

gepresenteerd in buitens van het koningshuis, van de oude elite en van 
de industriëlen.23 De eerste en tweede categorie buitens liggen 
verspreid over Nederland.24 Daar waar bij de eerste categorie de 
locatie voor een groot deel werd bepaald door de jachtmogelijkheden, 
ging het bij de tweede categorie meer om het omvormen van geërfde 
kastelen tot buitenplaats.25 De derde door haar onderscheiden 
categorie zijn de industriëlen.26 De locatiekeuze van de door hen 
gestichte landgoederen werd vooral bepaald door factoren met 
betrekking tot hun bedrijf.27 Voorbeelden die genoemd worden zijn de 
verkrijgbaarheid van klei wanneer de eigenaar een steenbakkerij dreef 
of schoon water ingeval dat een blekerij was.28 Om het geheel te 
veraangenamen werd er vaak een landhuis bij geplaatst.29 Als 
opvallend kenmerk wordt genoemd dat het huis vaak een geringe 
omvang had en dienst deed als tweede woning.30 Een meer 
gedetailleerdere uitwerking is echter gericht op de Vechtstreek en 
daarom voor dit onderzoek niet bruikbaar.  
Elyse Smeets gaat min of meer uit van hetzelfde gegeven in haar 
proefschrift Landscape and society in Twente & Utrecht, a geography 
of Dutch country estates, circa 1800 -1950 hoewel het accent meer ligt 
op investering in land door industriëlen dan het bedrijfsgebonden 
nut.31 Haar studie is gericht op buitenplaatsen in Twente en Utrecht. 

24 Harten, 1998, 178. 
25 Harten, 1998, 178. 
26 Harten, 1998, 178. 
27 Harten, 1998, 178. 
28 Harten, 1998, 178. 
29 Harten, 1998, 178. 
30 Harten, 1998, 178. 
31 E.A.C. Smeets, Landscape and society in Twente & Utrecht: a geography of Durch 

country estates ca 18 -1950 (Leeds: University of Leeds, 2005), 23. 
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Zij concludeert dat zowel economische als persoonlijke motieven ten 
grondslag liggen aan de stichting van deze buitenplaatsen.32 Vergelijk 
met Britse industriëlen toont aan dat er nationale karakteristieken 
herleidbaar zijn. Voor de Britse industriëlen was het aanzien dat 
verworven kon worden door het hebben van een buitenplaats en 
daarmee het verwerven van een hogere maatschappelijke positie een 
belangrijke reden om tot aanschaf of oprichting van een buitenplaats 
over te gaan.33 Ondanks de verbinding met de sociaaleconomische 
herkomst van eigenaren staat ook in deze studie met name het huis en 
de tuin centraal. In haar artikel De locatiekeuze van Twentse 
fabrikantenbuitenplaatsen 1800 – 1950 werkt ze dit specifieker uit 
naar factoren in locatiekeuze. Zij concludeert dat er een voorkeur voor 
hoger gelegen grond is, dat de verdeling van de voormalige 
gemeenschappelijke woeste gronden en het sociale netwerk van de 
nieuwe landgoed eigenaren een belangrijke rol speelt.34 
 
De belangstelling voor overwegend de bewoningsgeschiedenis en 
architectuur van landgoederen was ook Piet van Cruyningen al 
opgevallen. Hij betoogt dat in de landgoedliteratuur te weinig oog is 
de productiefunctie van landgoederen.35 Zijn standpunt is dat de 
productiefunctie dient om het landgoed als geheel in stand te houden 
in zowel economische zin als in de zin van landschappelijke schoon 

 
32 Smeets, 2005, 235. 
33 Smeets, 2005, 236. 
34 E. Smeets, “De locatiekeuze van Twentse fabrikantenbuitenplaaten 1800 -1950,” 

Historisch Geografisch Tijdschrift, jaargang 25 nummer 1, (2007): 4-14, 12. 
35 Van Cruyningen, 2003, 86. 
36 Van Cruyningen, 2003, 86,87. 
37 J. Bos, J., F.J. Hulst, en P. Brood, red. Huizen van Stand: Gechiedenis van de 

Drentse havezaten en ander herenhuizen en hun bewoners (Meppel: Boom, 
1989),21. 

rondom het huis.36 Zijn onderzoek is vervolgens ook regionaal 
uitgewerkt en beslaat de Noordwestelijke Achterhoek.  
 
Publicaties over Drentse landgoederen zijn schaars. In Drenthe kende 
men eeuwenlang havezaten, waarvan de eigenaar, in ieder geval in de 
17e en 18e- eeuw, was verbonden aan het de ridderschap.37 Er zijn 
slechts een beperkt aantal havezaten behouden gebleven wat mogelijk 
de reden is van het beperkte aantal publicaties. Deze publicaties 
betreffen een aantal overzichtswerken die met name bouwstijl en 
genealogie behandelen en enkele monografieën over specifieke 
Drentse havezaten.38 Het meest uitgebreide overzichtswerk is Huizen 
van Stand. Dit boek behandelt de geschiedenis van de 91 havenzaten 
en herenhuizen verspreid over heel Drenthe.39 De beschrijvingen 
richten zich op de geschiedenis van de bewoners en de 
bouwgeschiedenis van de woning. De beschreven havezaten en 
herenhuizen zijn gerubriceerd op dingspel en vervolgens per plaats. 
Onder Anloo worden zes huizen beschreven. Ter Borgh is daar niet bij.  
Latere publicatie met betrekking tot Drentse buitenplaatsen zijn veelal 
monografieën zoals Dennenrode van Rieja Raven, Philip Wildevuur en 
Johan Nauta of Op zoek naar de factor Aalt over buitenplaats 
Oldengaerde van Dirk Schaap.40 
 

38 D. Schaap, “Op zoek naar de factor Aalt: Het beheer van Oldengaerde in 
Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe (1780-1854), de ontwikkeling van het 
landgoed en de invloed op het omliggende landschap” (Katwijk, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2017), 14. 

39 Bos, Hulst, en Brood, 1989. 
40 Schaap, 26-95, ; R. Raven, P. Wildevuur, en J. Nauta, Dennenrode: De 

geschiedenis van een landgoed, Van Dennenrode tot Hiemstrastate (Hooghalen: 
Galerie Wildevuur, 2007). 
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Vanuit de landgoed benadering kan dus geconcludeerd worden dat 
beschikbaar onderzoek veelal gericht is bouw- en bewonings-
geschiedenis van met name voorname huizen.  Onderzoek naar 
Drentse behuizingen is schaars. De onderzoeken die er zijn, zijn 
monografieën en zijn veelal geënt op dezelfde thema’s.  
 
Ontginning 
Over heideontginningen is diverse literatuur verschenen. Een vroeg 
artikelen is bijvoorbeeld die van Löhnis. Hij bespreekt 
heideontginningen in relatie tot de werkverschaffing. Niet alleen de 
Nederlandse situatie komt aan bod, ook die in een negental andere 
landen.41 Hij concludeert dat heideontginning niet geschikt is om 
arbeiders uit de steden werkverschaffing te bieden.42 Uitzondering 
daarop noemt hij de situatie waarin de ontginning wordt uitgevoerd 
door “zaakkundigen”.43 Dan zou er naar Deens voorbeeld een 
Heidemaatschappij opgericht moeten worden of de ontginning in 
particuliere handen gelegd moeten worden.44  
 
Er wordt in Nederland inderdaad een Heidemaatschappij opgericht. 
Niet lang na de publicatie van Löhnis stelt H. Blink namens de 
Nederlandsche Heidemaatschappij de “Kaart der woeste gronden in 
Nederland” op. Het is een landsdekkende kaart met daarop alle 

 
41 F.B. Löhnis, “Ontginning van heidevelden in verband met werkverschaffing” De 

Economist (1886): 28-45. 
42 Löhnis, 1886, 44. 
43 Löhnis, 1886, 45. 
44 Löhnis, 1886, 44. 
45 H. Blink, “Kaart der woeste gronden in Nederland” (Amsterdam: Nederlandsche 

Heidemaatschappij, 1892). 

Nederlandse gemeenten met meer dan 30% woeste grond.45 Anloo 
wordt daar ook op vermeld. 
 
De Nederlandse Heidemaatschappij krijgt van de Provincie Drenthe 
opdracht om “den aard der woeste gronden” in beeld te brengen om 
problemen met de Drentse ontginning te helpen oplossen.46 De 
Nederlandse Heidemaatschappij stelt dat ontginning van de 
zogenoemde lage heide het best tot bouw- en weiland kan worden 
omgevormd.47 Deze gronden liggen over het algemeen ook in de 
nabijheid van boerderijen.48 De hoger gelegen heidegronden kunnen 
beter worden ontgonnen tot bos en dan met name de 
zandverstuivingen.49 Zij maken daarbij nog de opmerking dat een groot 
deel van de hoog gelegen heidegronden door het voorkomen van oer- 
en leemlagen in de ondergrond niet geschikt zijn voor boscultuur.50 Als 
laatste concluderen zij dat voor het met goed gevolg doorzetten van 
de ontginning van de Drentse heidegronden de steun van Provincie en 
Staat onmisbaar is.51  
 
Recenter is het boekwerk van Hendrikx die de ontginning van 
Nederland in kaart brengt. Hij maakt onderscheid in middeleeuwse 
veenontginningen, commerciële verveningen, inpolderingen en 
droogmakerijen, de moderne ontginningen op de zandgronden en als 
laatste ruilverkavelingen en landinrichtings- 

46 Nederlandsche Heidemaatschappij, Rapport van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij aan de Provinciale Staten van Drente omtrent een onderzoek 
naar de aard der woeste gronden in die provincie (Leiden: Kapteijn, 1900), 1. 

47 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 106. 
48 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 106. 
49 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 107. 
50 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 107. 
51 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 110. 
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projecten.52 De moderne ontginningen op de zandgronden verdeelt hij 
in keuterontginningen, ontginning door landadel en patriciërs, 
commerciële ontginningen, werkverschaffingsprojecten en 
bebossingen.53 Hij noemt per categorie voorbeelden en geeft ook een 
globale indruk van de methodiek. Drenthe wordt eigenlijk alleen 
benoemd in verband met het stichten van de kolonie Frederiksoord en 
Wilhelminaoord door de Maatschappij van Weldadigheid.54 
 
Het onderzoek van Thissen uit ongeveer dezelfde periode beslaat 
alleen heideontginningen, zoals zijn publicatie over de invloed van de 
Nederlandse staat op de heideontginningen. Hij beschrijft daarin het 
aandeel van de ontginningen onder staatsinvloed en de vorm van de 
tot stand gekomen landschappen. Dat blijkt naar schatting zo’n 70.000 
hectare te zijn die is omgevormd tot uniforme Staatsbossen en 
ongeveer 400.000 hectare die is omgevormd tot landbouwgrond.55 
Ook van de hand van Thissen is een studie naar de regionale 
verscheidenheid in heideontginningslandschappen.56 Hij onderscheidt 
daarin drie perioden en geeft van elk van de perioden een globale 
beschrijving van het resultaat in Brabant en Limburg, Overijssel en de 
Achterhoek, de Veluwe en Drenthe. Hij sluit af met de vaststelling van 
een aantal karakteristieken van de door heideontginning ontstane 
landschappen per gebied in de gehele behandelde ontginnings-

 
52 Hendrikx, 1998, 6. 
53 Hendrikx, 1998, 6. 
54 Hendrikx, 1998, 135. 
55 Thissen, 1991, 41, 46. 
56 Thissen, 1991, 38-48.   
57 Thissen, 1994, 35.   
58 P.M.H. Thissen, “Heide-ontginningen van na 1850,” Historisch-Geografisch 

tijdschrift, 6 (1988): 16-17; P.M.H. Thissen, Heideontginning en modernisering: in 

periode.57 Regionaal nader gedetailleerd is zijn studie naar de 
Heideontginning van de Jekschotse heide in Noord-Brabant.  
De artikelen zijn allen gebaseerd op zijn proefschrift over de 
heideontginning en modernisering in de drie Brabantse 
peelgemeenten Bakel, Boekel en Gemert.58 Dit onderzoek richt zich op 
wisselwerking tussen de actoren van de ontginning en de 
vormkenmerken die vervolgens zijn ontstaan tijdens de ontginning. 
Interessant is dat Thissen vijf typen ontginningslandschappen 
onderscheidt: keuterontginningen, boerenuitbreidingsontginning, 
landgoedontginning, planmatige boerenontginning en de gemeente- 
en staatsbebossing.59 
 
Nadien zijn er nog een drietal publicaties verschenen bij het 
Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De 
bachelorscriptie van Ernst gaat in op de ontginning in noordoost 
Twente en de gevolgen daarvan op het landschap.60 De masterscriptie 
van Hooge Venterink heeft eveneens de ontwikkeling van het heide- 
en heideontginningslandschap van Twentse als onderwerp maar dan 
in westelijk Twente. Hij concludeert dat de ruimtelijke variantie in het 
huidige landschap verklaard kan worden vanuit de betrokken actoren 
en de fysisch geografische situatie en de omvang van het 
oorspronkelijke heideveld.61  

het bijzonder in drie Brabantse peelgemeenten 1850-1940 (Utrecht: Matrijs, 
1993). 

59 Thissen, 1993, 294-296. 
60 J. Ernst, Landschappelijke ontwikkelingen in Noordoost Twente 1832-1933: Het 

effect van de markeverdelng op het landschap van het Beuninger Binnen- en 
Achterveld en het Lutterzand, (Lichtenvoorde: Rijksuniversiteit Groningen, 2014). 

61 R.L. Hooge Venterink, Hoe de heide van Enter verdween: De lange 
termijnontwikkeling van het heide- en heideontginningslandschap rond Enter, in 
westelijk Twente (1800-1987), (Enschede: Rijksuniversiteit Groningen, 2018), 170. 
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De masterscriptie van Kijk in de Vegte gaat in op de Drentse 
heideontginningen tussen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange. Dit 
onderzoek gaat met name in op de actoren van de ontginningen. Hij 
concludeert dat diepspitten door elk van de drie onderzochte actoren 
is toegepast bij de ontginning en dat de jaren 50 de meest productieve 
jaren zijn geweest.62 Buiten het bos dat is ontstaan wordt de 
padenstructuur en de bouwwerken die verwijzen naar de bebossings- 
en beheersgeschiedenis en werkkampen als karakteristiek 
bestempeld.63 Karakteristiek aan de tot agrarisch gebied omgevormde 
landerijen zijn het verkavelingspatroon, de wegenbouw en de 
boerderijbouw.64 
 
Vanuit de ontginningsbenadering kan dus geconcludeerd worden dat 
beschikbaar onderzoek in gaat op methodiek en landschappelijke 
gevolgen van de ontginning maar dat er weinig verdiepend onderzoek 
is uitgevoerd naar de Drentse ontginningen.  
 
Regionaal onderzoek 
Er is tot op heden geen onderzoek uitgevoerd naar landgoed Ter 
Borgh. Het gebied wordt ten dele genoemd in het onderzoeksrapport 
van Raap naar de aardkundige, cultuurhistorische en archeologische 
waarden van de beekdalen Zeegser Loopje, Taarlosche Diep, 
Anloëerdiepje en Amerdiep. Het gaat dan om de grafheuvels en 
archeologische sporen die in het gebied zijn gevonden.65 Daarnaast is 
het benoemd in de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa van Spek 

 
62 Kijk in de Vegte, 2018, 170. 
63 Kijk in de Vegte, 2018, 170. 
64 Kijk in de Vegte, 2018, 171. 
65 Y.T. Van Popta en S. Van der Veen, Onderzoeksgebieden Beekdalen Zeegster 

Loopje, Taarloosche Diep, Anloerdiepje en Amerdiep (Weesp: Raap, 2021), 
73,74,76. 

et al.66 Niet alleen worden in het hoofdstuk over Anloo de verandering 
van het landschap waaronder dat bij Ter Borgh beschreven, ook de 
geologische en bewoningsgeschiedenis van de Drentsche Aa wordt in 
deze uitgave toegelicht.  
 
Het landgoed is sinds 1972 versnipperd geraakt. De archieven van de 
NV Bosaanplanting Ter Borgh zijn ondergebracht bij het Drents archief. 
Daarnaast is er een familiearchief en is er informatie ondergebracht bij 
het Bosschap.  Staatsbosbeheer, die sinds 1973 het overgrote deel van 
het voormalige landgoed in beheer en eigendom heeft, beheert 
eveneens een archief. 
 
De stichters van landgoed Ter Borgh, de familie Everts, waren 
industriëlen uit Wildervank. Zij werkten echter in bedrijven die 
oorspronkelijk door andere families zijn gesticht en worden daarom 
zelf niet genoemd in publicaties over de Groninger economie of 
industrie. Er is tot op heden geen onderzoek uitgevoerd naar de familie 
in relatie tot het landgoed Ter Borgh.  
 
Vanuit de regionale onderzoekoptiek kan geconcludeerd worden dat 
er wel gegevens beschikbaar zijn die de geologische- en 
bewoningsgeschiedenis van de regio waarin het onderzoeksgebied ligt 
beslaan, maar geen detailstudies. De gegevens vanuit de archieven van 
de verschillende betrokkenen zijn tot op heden niet gebruikt voor 
verdiepend onderzoek naar het onderzoeksgebied.  

66 T. Spek, H. Elerie, J.P. Bakker, en I. Noordhoff, Landschapsbiografie van de 
Drentsche Aa (Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2015),144, 322. 
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Synthese met betrekking tot de stand van het onderzoek 
Uit voorgaande opsomming blijkt dat onderzoek naar de 
ontginningslandgoederen vanuit de landgoedoptiek schaars is, zeker 
als het Drentse landgoederen betreft. Onderzoeksgegevens vanuit 
ontginningsoptiek is beter beschikbaar, waaronder heideont-
ginningen. Hier betreft het veelal regionaal onderzoek waarin de 
Drentse ontginningen maar een klein aandeel hebben.  Hieruit blijkt 
dat onderzoek naar Drentse ontginningslandgoederen schaars is. Van 
de onderzoekslocatie zelf is op lokale schaal archiefmateriaal 
beschikbaar. Integrale verwerking en interpretatie daarvan ontbreekt.  

Met de het opstellen van een landschapsbiografie wordt inzicht 
gegeven in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het 
landgoed Ter Borgh. Kennis uit een dergelijk onderzoek draagt bij aan 
de lokale identiteit en belevingswaarde en kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het maken van keuzes in het huidig en toekomstig beheer 
van het onderzoeksgebied. Omdat het een 20e-eeuws ontginnings-
landgoed betreft draagt het onderzoek ook bij aan de invulling van de 
kennislacune naar 20e-eeuwse landgoederen. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
Welke invloed heeft het stichten en verdere ontwikkeling van landgoed 
Ter Borgh tussen 1911 en 1972 gehad op het landschap?  
 
Wetende dat de stichting van het landgoed een verandering in het 
landschap te weeg heeft gebracht, roept dat meteen een aantal vragen 
op. Namelijk wat is die verandering dan, hoe en waarom is die er 
gekomen en kwam dit maatschappelijk gezien vaker voor? Anderzijds 
roept het ook de vraag op hoe het landschap dan was voordat het 

landgoed werd gesticht en is daar nog wat van over? Omdat het 
landgoed niet langer bestaat is het dan ook de vraag wat er dan in 
landschappelijke zin mee gebeurd is nadat het in eigendom 
versnipperd is geraakt en of er dan nog overblijfselen zijn uit de tijd dat 
het landgoed nog intact was. De uitwerking hiervan heeft geleid tot 
vier onderzoeksaspecten die elk worden beantwoord aan de hand van 
deelvragen (Tabel 1). 

1. Wat is de maatschappelijke context van de 20e-eeuwse 
heideontginningen en hoe is landgoed te typeren?  

Het maatschappelijke gedachtengoed uit de stichtingsperiode is de 
achtergrond waartegen het ontstaan van landgoed Ter Borgh, de 
locatie waar het is ontstaan en hoe het is ontstaan kan worden afgezet. 
Inzicht daarin vormt de basis voor het verkrijgen van verdere kennis 
rondom 20e-eeuwse landgoederen.  
Er zijn natuurlijk altijd verschillen en overeenkomsten tussen 
landgoederen. Aan de hand van de karakteristieken van landgoed Ter 
Borgh kan worden afgeleid of het vergelijkbaar is met de bestaande 
kennis over 20e-eeuwse ontginningslandgoederen en welke andere 
Drentse landgoederen dat ook zijn.  

2. Wat was het landschap voorafgaand aan de stichting van het 
landgoed Ter Borgh in 1911? 

Bij dit onderzoeksaspect gaat het over de ruimtelijke uitgangssituatie 
voorafgaand aan de stichting van het landgoed. Omdat het ontginnen 
ongetwijfeld gerelateerd is aan de uitgangssituatie is het van belang 
om deze uitgangssituatie te kennen.  Bij dit onderzoeksaspect wordt 
ingegaan op de geologische ontstaansgeschiedenis en de 
bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied. Met kennis van de 
oorspronkelijke situatie kunnen eventuele verbanden met het 
ontginningslandschap en de huidige situatie worden gelegd. Ook is 
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inzicht in de oorspronkelijke situatie van belang om te kunnen bepalen 
of daar nog sporen van te vinden zijn in het huidige landschap. 

3. Welke verandering in het landschap is ontstaan door het 
stichten en de verdere ontwikkeling van landgoed Ter Borgh in 
de periode 1911 – 1972? 

Om iets te kunnen zeggen over het ontstaan van het landgoed en de 
beweegredenen is het voor de hand liggend dat enige informatie over 
de stichter(s), hun onderlinge verhouding van belang is.  En om meer 
inzicht in hun beweegredenen te krijgen is hun maatschappelijke 
positie en de ontwikkeling van het bedrijf en de bedrijfstak waarin zij 
werkzaam waren noodzakelijk. Het werpt mogelijk ook licht op de 
naam die zij het landgoed hebben gegeven. 
 
De ontginning zelf bestaat uit een aantal stadia. Dat begint met inzicht 
in de aankoop van de gronden. De bezitsverwerving is bepalend voor 
de voortgang van de ontginning van het onderzoeksgebied. Inzicht in 
de bezitsverwerving is daarom van belang. Na de bezitsverwerving is 
de uitvoering van ontginning aan de orde. Hoe ging dat in zijn werk en 
wie deed dat? Vervolgens is aan de orde hoe het ontgonnen land is 
benut.  

4. Wat is de landschappelijke verandering van landgoed Ter Borg 
na 1972? 

Het landgoed is na 1972 versnipperd geraakt. Hoewel de huidige 
nazaten van de stichters nog altijd delen van gebied in bezit hebben, 
zijn het derden die het grootste deel van het gebied inmiddels 
bezitten. In de tijdsperiode tussen 1972 en nu heeft dat mogelijk tot 
gevolg gehad dat er andere landschappelijke verandering zijn 

ontstaan. Inzicht hierin wordt verkregen door de 
eigendomsverhoudingen na 1972 in beeld te brengen en vervolgens 
na te gaan wat deze eigenaren hebben aangepast in het landschap, 
hoe de locatie is beheerd en gebruikt. Met deze informatie kan worden 
bepaald welke landschappelijke sporen van het landgoed in het 
hedendaagse landschap zijn terug te vinden. Dit alles geeft een beeld 
van de verandering van het landschap.  
Deze kennis over landgoed Ter Borgh wordt gebruikt om verschillen en 
overeenkomsten met een tweetal andere, vergelijkbare landgoederen 
in beeld te brengen. 
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Tabel 1: Overzicht onderzoeksthema's en onderzoeksvragen 

Hoofdstuk  Onderzoeksaspect Deelvragen 
Hoofdstuk 2 Maatschappelijke context van de 20e-eeuwse 

heideontginning. 
Typologie van het landgoed en vergelijkbare landgoederen. 

 Welke maatschappelijke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de heideontginning. 
 Welk type landgoed is landgoed Ter Borgh 
 Welke Drents landgoederen zijn vergelijkbaar met landgoed Ter Borgh? 

Hoofdstuk 3 Landschap voorafgaand aan de stichting van het landgoed 
in 1911. 

 Wat is de geologische ontstaansgeschiedenis van het landschap ter plaatse van landgoed 
Ter Borg tot 1911? 

 Welke overblijfselen van de geologische ontstaansgeschiedenis zijn nog in het landschap 
ter plaatse van Ter Borgh aanwezig? 

 Wat is de bewoningsgeschiedenis van Anloo en omstreken? 
 Welke overblijfselen van de bewoningsgeschiedenis zijn nog in het landschap ter plaatse 

van Ter Borgh aanwezig? 
Hoofdstuk 4 Landschappelijke ontwikkeling landgoed Ter Borgh 

uitgevoerd door de familie Everts in de periode 1911 – 
1972. 
 

 Wie zijn de stichters van landgoed Ter Borgh en wat is hun familierelatie? 
 Wat is de bedrijfsgeschiedenis van hun bedrijf Firma Meihuizen en Zoon? 
 Hoe is de bezitsverwerving voor landgoed Ter Borgh verlopen? 
 Hoe is de ontginning van landgoed Ter Borgh uitgevoerd? 
 Hoe is de bebossing van landgoed Ter Borgh uitgevoerd? 
 Kan de naam van het landgoed Ter Borgh worden herleid? 
 Hoe is het landgoed beheerd en gebruikt? 
 Wat is de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen tussen 1911 – 1972 op (de 

ontwikkeling van) het landgoed Ter Borgh? 
Hoofdstuk 5 Landschappelijke ontwikkeling landgoed Ter Borg door de 

familie Everts en derden in de periode na 1972. 
 

 Wat is de invloed van de familie Everts op het landschap ter plaatse van landgoed Ter 
Borgh na 1972? 

 Wat is de invloed van derden op het landschap ter plaatse van landgoed Ter Borgh na 
1972? 

 Hoe is het voormalig landgoed na 1972 beheerd en gebruikt? 
 Welke overblijfselen van het landgoed Ter Borgh zijn bewaard gebleven? 
 Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de geselecteerde 

ontginningslandgoederen en landgoed Ter Borgh? 
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Landschapsbiografie 
Het woord landschapsbiografie bestaat uit zowel landschap als 
biografie waarmee in ieder geval het onderwerp van de biografie al is 
duidelijk gemaakt. Kolen stelt dat “een landschapsbiografie de (zeer) 
lange termijngeschiedenis van een landschap, regio of stad behelst, 
waarbij de transformaties, functieveranderingen en betekenis-
verschuivingen van de belangrijkste plekken en ruimtelijke structuren 
in kaart worden gebracht”.67 De doorwerking van historische 
verschijnselen en processen, de historische gelaagdheid van plekken 
en ruimtelijke structuren op specifieke momenten, krijgen daarbij 
bijzondere aandacht.68 Volgens Kolen en Renes vormt de 
landschapsbiografie input voor de hedendaagse erfgoed- en 
landschapsdiscussies en ruimtelijke ontwikkelingen.69  
Anders geformuleerd door Roymans et al. is de landschapsbiografie 
een studie gericht op de onderlinge relaties tussen ruimtelijke 
transformaties, sociale en economische veranderingen en de opbouw 
van regionale en lokale identiteiten in de regio die qua tijdsspanne 
loopt vanuit de late prehistorie tot heden.70 Ook zij stellen dat deze 
aanpak interessante mogelijkheden biedt voor toepassingen op het 
gebied van erfgoedbeheer, landschapsontwerp en ruimtelijke 
ordening.71 Het wordt vooral in Nederland veel toegepast hetgeen 
verklaard wordt uit hoge druk op de leefruimte en de daardoor snelle 

 
67 J.C.A. Kolen, “De biografie van het landschap: naar een nieuwe benadering van 
het erfgoed van stad en land,” Vitruvius (2007): 14-18,16. 
68 Kolen, 2007, 16. 
69 J.Kolen, en J. Renes, “Landscape Biographies: Key Issues,” In Landscape 
Biographies Geographical, historical and archaeological perspectives on the 
production and transmission of landscapes, door J. Kolen, J. Renes en R. Hermans, 
(Amsterdam: Amsterdam Universitiy Press, 2015),42. 

70 N. Roymans, F. Gerritsen, C. van der Heijden, K. Bosma, en J. Kolen, “Landscape 
Biography as Research Strategy: the case of the South Netherlands Project,” 
Landscape Research Vol. 34, No. 3, (2009): 337. 
71 N. Roymans, et al., 2009, 337. 
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Figuur 2: Interpretatie van het theoretisch model van Kolen voor de onderzoekslocatie. Bron: 
Kolen 2007,16. 
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landschapsdynamiek, waardoor er behoefte is aan een methode voor 
het historisch interpreteren van de geleefde omgeving en de 
historische duurzaamheid van de opgetreden ruimtelijke 
transformaties.72  Meijles en Spek presenteren in hun brochure Het 
maken van een landschapsbiografie een twintig stappenplan voor het 
opstellen van een landschapsbiografie waarbij wordt uitgegaan van 
een interdisciplinaire benadering en verwerking en interpretatie van 
de verworven gegevens in een ruimtelijke database.73  
 
Het theoretisch model van Kolen is uitgewerkt voor de casus (Figuur 
2). Voor de inhoudelijke uitwerking is grotendeels het stappenmodel 
van Meijles en Spek gehanteerd. 
 
Ontginningslandgoed  
In de literatuur worden ontginningslandgoederen als apart 
landgoedtype onderscheiden. Ontginningslandgoederen zijn volgens 
Alberts eind negentiende begin 20e eeuw ontstaan.  Rijke industriëlen 
belegden hun geld in gronden en grote huizen. Op de woeste gronden 
werd bos aangeplant terwijl de heidevelden veelal geschikt gemaakt 
werden voor de landbouw met behulp van kunstmest.74  
In de diverse beschrijvingen van de desbetreffende landgoederen 
wordt ook wel het woord productielandgoed gebruikt. Het lijkt een 
samentrekking te zijn van de op de landgoederen voorkomende 
productiebossen en (ontginnings)landgoed.  
Voor landgoed Ter Borgh wordt in deze scriptie de term 
ontginningslandgoed aangehouden conform de onderzoeksliteratuur. 

 
72 N. Roymans et al., 2009, 357. 
73 “Het maken van een landschapsbiografie: over het gebruik van historische kennis 

van het toekomstige landschap,” E. Meijles, en Th. Spek, University of Groningen, 
2009, https://research.rug.nl, 7-12. 

Landschappelijk erfgoed 
De term landschappelijk erfgoed geeft al aan dat het betrekking heeft 
op het landschap. In de wetgeving wordt geen definitie van erfgoed 
gegeven wel van cultureel erfgoed. Deze definitie luidt ‘uit het verleden 
geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot 
stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen 
mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, 
identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich 
voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en 
tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een 
referentiekader bieden.75 Kolen stelt dat het begrip erfgoed zelf “niet 
langer uitsluitend refereert aan gebouwen en museumstukken, maar 
aan hele landschappen en delen van de stedelijke omgeving, en niet te 
vergeten aan de immateriële wereld van herinneringen, verhalen, 
ervaring en tradities”.76 Daarmee zouden zowel de term cultureel 
erfgoed als landschappelijk erfgoed een contaminatie zijn. Echter ter 
onderscheiding van cultureel erfgoed wordt in deze scriptie de term 
landschappelijk erfgoed toegepast.  
 
Interdisciplinair onderzoek  
Interdisciplinariteit is één van de belangrijkste bouwstenen van de 
opleiding Landschapsgeschiedenis. Onderzoek binnen deze opleiding 
is dan ook veelal breed georiënteerd en sluit aan op meerdere 
vakgebieden. 
Voor deze scriptie is geprobeerd om zoveel mogelijk interdisciplinair 
onderzoek te doen. Het zo goed mogelijk volgen van het twintig 

74 L. Alberts, “Landgoederen in het landschap,” Historish geografisch tijdschrift 
(1997): 81-98, 82. 

75 “Erfgoedwet,” Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
     https://wetten.overheid.nl, 2021. 
76  Kolen, 2007, 15.  
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stappenplan voor het opstellen van een landschapsbiografie van Spek 
en Meijles resulteert in een interdisciplinair onderzoeksresultaat. Voor 
de beschrijving van de landschappelijke situatie is gebruik gemaakt van 
fysisch geografische gegevens, archeologie, historische geografie en 
toponymie en is (beperkt) aandacht besteed aan de 
bouwgeschiedenis. Naast de landschappelijke situatie is ook de 
economische en sociale ontwikkeling per onderscheiden tijdvak 
opgenomen alsook ontwikkeling op het gebied van wetgeving. 
Daarmee wordt een achtergrond geschetst voor de landschappelijke 
ontwikkeling van landgoed Ter Borgh terwijl het tegelijkertijd een 
handvat is voor het behoud ervan. 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag en de bijbehorende 
deelvragen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen en 
methoden. De belangrijkste daarvan zijn onderstaand per 
onderzoeksthema toegelicht. Een volledig overzicht van bronnen is 
opgenomen in de Lijst van geraadpleegde bronnen achter in deze 
scriptie. Gezien de uiteenlopende aard van de onderzoeksvragen kon 
geen gebruik gemaakt worden van één standaardmethode. In 
tegendeel, het multidisciplinaire karakter van het onderzoek heeft 
juist geleid tot een combinatie van onderzoeksmethoden (Tabel 2). 
 
 Thema 1: Maatschappelijke context van de 20e-eeuwse 
heideontginning, typologie van het landgoed en vergelijkbare 
landgoederen. 
Voor inzicht in de maatschappelijke context en het vervolgens 
karakteriseren van het landgoed Ter Borgh is vrijwel uitsluitend 
gebruik gemaakt van literatuur. Voor het uitwerken van de keuze van 
vergelijkbare landgoederen zijn literatuurgegevens gecombineerd met 

geodata afkomstig van het Geoportaal Drenthe. Deze zijn vervolgens 
bewerkt en verwerkt tot nieuwe geodata in ArcGIS. 
 
Thema 2: Landschappelijke uitgangssituatie  
Het studiegebied is ingrijpend veranderd door ontginning. 
Hedendaagse bronnen als topografische kaarten en bodemkaarten 
geven geen beeld van hoe het studiegebied er eind negentiende eeuw 
heeft uitgezien, noch van de bewoningsgeschiedenis. Om hiervan toch 
een beeld te krijgen is in het geval van de geologische geschiedenis 
gebruik gemaakt van historische topografische kaarten, fysische 
geografische kaarten, luchtfoto’s en secundaire literatuur. Het 
cartografisch materiaal is deels afkomstig uit ArcGIS waarin het ook 
verwerkt is tot nieuw kaartmateriaal. Ook is veelvuldig gebruikt 
gemaakt van de geodata van het Geoportaal Drenthe en het Nationaal 
Georegister. 
Om de situatie voorafgaand aan de ontginning vast te stellen waren de 
archiefstukken uit het familiearchief en het archief van 
Staatbosbeheer van belang. Hieruit was het landschap op de 
onderzoekslocatie rond 1900 vrij nauwkeuring af te leiden. 
Voor inzicht in de bewoningsgeschiedenis is vrijwel uitsluitend gebruik 
gemaakt van literatuur. Vooral het werk van Wijnand van der Sande 
waarin vanuit archeologisch perspectief de geschiedenis van Drenthe 
wordt belicht is hierin leidend geweest. 
 
Thema’s 3 en 4: Landschappelijke ontwikkeling landgoed Ter Borgh 
1911-1972 en na 1972  
Hoewel de tijdsperiode verschild, is het onderwerp van thema 3 en 4 
vergelijkbaar. De gebruikte bronnen liggen in beide gevallen 
grotendeels is het verleden waardoor het uitvoeren van uitgebreid 
archiefonderzoek in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de 
beantwoording van de deelvragen. Dit is gecombineerd met literatuur, 
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het gebruik van (historische) topografische kaarten, interviews en 
veldonderzoek. Cartografisch materiaal is wederom afkomstig van het 
Geoportaal Drenthe, Nationaal Georegister en ArcGIS waarin het 
vervolgens is verwerkt tot nieuw kaartmateriaal. 
 
De archieven bevatten informatie die gekoppeld zijn aan geografische 
oorsprong. Daarom zijn meerdere archieven geraadpleegd. Buiten de 
openbare archieven is ook gebruik gemaakt van stukken die verkregen 
zijn uit niet publiek toegankelijke archieven. Uiteindelijk zijn de 
volgende archieven geraadpleegd: 

 Drents Archief: gegevens van de N.V. Boschaanplanting Ter 
Borgh 

 Groninger Archieven: gegevens van Houthandel Firma 
Meihuizen en Zoon 

 Archief gemeente Aa en Hunze: gegevens bouwdossier 
 Familiearchief: gegevens ontginning en beheer 
 Archief Staatsbosbeheer: gegevens ontginning en beheer 

Voor mediagegevens is gebruikt gemaakt van de digitaal opvraagbare 
gegevens in www.delpher.nl 
  
Hoewel de deelvragen zich richten op het verleden betreft dit wel het 
recente verleden. Daardoor was het mogelijk om interviews af te 
nemen van personen die hebben bijgedragen aan de landschappelijke 
ontwikkeling van het landgoed, hier nog herinneringen aan hebben of 
er binnen familieverband verhalen over hebben gehoord. De volgende 
personen zijn geïnterviewd: 

 Nazaten of verwanten familie Everts: dhr. B. Suringar, dhr. O. 
Everts, mw. M. ten Sijthoff Modderman, dhr. F. van Rossem 

 Staatsbosbeheer: dhr. K. van Zon, dhr. R. Sinke 
 Historische vereniging Anloo: mw. J. Benjamins en mw. R. 

Vullink. 
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van veldonderzoek. Door 
middel van deze methode kon een indruk worden opgedaan van het 
gebied en kon geverifieerd welke relicten van geologische oorsprong, 
bewoningsgeschiedenis en ontginning nog in het gebied aanwezig zijn, 
deze te ervaren en ter plekke op foto vast te leggen. 
 
Tabel 2:Overzicht gebruikte onderzoeksbronnen en -methoden  

Methode Bron Deelthema 
Literatuur Historische en hedendaagse 

literatuur 
1 t/m 4 

Archiefonderzoek Diverse archieven 3 en 4 
Interview Nazaten stichters, huidig 

beheerders en historische 
vereniging Anloo 

3 en 4 

Kaartenstudie Historisch topografische 
kaarten, hedendaagse 
topografische kaarten, 
luchtfoto’s, 
geomorfologische kaart, 
bodemkaart 

1 t/m 4 

Analyse geodata Geodata 1 t/m 4 
Veldwerk Hedendaags landschap 2 t/m 4 
Media-analyse Krantenartikelen 3 en 4 
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Alvorens in te gaan op het type landgoed waaronder Ter Borgh kan 
worden ingedeeld is het nuttig om een beeld te krijgen van de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Nederland in de 
onderzoeksperiode en de kort daaraan voorafgaande tijd die hebben 
geleid tot de heideontginning. Het vormt de context rondom het 
ontstaan van het landgoed Ter Borgh en de maatschappelijke positie 
van de stichters. Omdat de stichters werkten in Groningen en het 
landgoed is ontstaan in Drenthe is de beschrijving met name op deze 
twee provincies gericht. Omdat de stichters werkzaam waren in de 
houtbranche is daarnaast aandacht besteed aan de economisch 
ontwikkeling van de Nederlandse houtbranche in dezelfde periode.  
Vervolgens wordt de typologie beschouwd van landgoederen met 
bosbouw. De beschouwing is benaderd vanuit het oogpunt als 
landgoed, als (jonge heide)ontginning en als bostype. Elk van deze 
indelingstypen kent een eigen karakteristiek. De voor Ter Borgh 
afgeleide karakteristieken worden vervolgens benut als selectiecriteria 
voor de keuze van vergelijkbare landgoederen.  

De Nederlandse bevolking nam tussen 1815 en 1900 sterk toe, van 2,2 
miljoen naar 5,1 miljoen mensen.77 De groei vond vooral plaats in de 

 
77 “Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899,” CBS, 2022, 

https://www.cbs.nl. 
78 Hendrikx, 1998, 139. 
79 Hendrikx, 1998, 139. 
80 Hendrikx, 1998, 139. 
81 Hendrikx, 1998, 139. 
82 Hendrikx, 1998, 139. 

grote steden.78 Het gevolg daarvan was dat er armoede optrad bij de 
stedelijke arbeiders, de kleine boeren en landarbeiders op het 
platteland.79 Dit werd nog versterkt door de landbouwcrisis van 1880 
die het gevolg was van de toegenomen concurrentie uit buitenland.80 
Er ontstond een behoefte aan vergroting van het landbouwareaal.81 
Dat uitte zich in landaanwinningsprojecten, ontginningen en 
grondverbetering.82  
Deze ontginning vond plaats op woeste grond.83 Nederland bestond 
aan het begin van de negentiende eeuw uit ongeveer 30% woeste 
grond.84 Heideontginning werd gezien als een zaak van nationaal 
belang.85 Men wilde zoals de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 
in haar doelstelling formuleerde, “gronden, tot dusverre vruchteloos,  
herscheppen in vruchtdragende akkers”.86  
 
De aan het begin van de 20e eeuw nog onontgonnen gebieden 
bestonden uit de uitgestrekte woeste gronden in het oosten en zuiden 
van Nederland. In Drenthe, Overijssel en Gelderland waren dit meestal 
markegronden.87 Deze markegronden werden gebruikt voor collectieve 
voor beweiding van vee, plaggensteken voor mestbereiding, afgraven 
van zand en grond, bijenkorven plaatsen en brandstofverstrekking 
(turven of brandplagen).88 Lokale boeren konden naar rato van 
oppervlakte akkerland hierop rechten doen gelden maar waren geen 
eigenaar van de gronden.89  

83 Thissen, 1991, 38. 
84 Thissen, 1991, 38. 
85 Thissen, 1991, 38. 
86 Thissen, 1991, 38. 
87 Thissen, 1991, 38. 
88 Thissen, 1994, 21. 
89 Hendrikx, 1998, 19; Thissen, 1991, 38. 
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Op de woeste gronden werden sinds de negentiende eeuw al 
ontginningen uitgevoerd, maar mestgebrek en tegenwerking van de 
markeorganisaties waren er de oorzaak van dat de ontginningen 
slechts kleinschalig tot stand kwamen.90 De opgang van de 
mechanisatie en motorisering eind negentiende eeuw in combinatie 
met de het beschikbaar komen van kunstmest brachten hier 
verandering in.91  
Na uitvaardiging van de Markewetten van 1847 en 1886, werden de 
marken afgeschaft en konden de markegronden worden verdeeld.92 Dit 
zorgde er voor dat de markegronden konden worden ontgonnen.93  
 
Eind negentiende eeuw werd heidebebossing een Staatstaak.94 
Hiermee hoopte de Staat niet alleen het Nederlandse bosbestand te 
redden van verdwijning, ook regionale welvaartsbevordering, 
stuifzandbeteugeling en het verhogen van het voortbrengend 
vermogen van de gronden speelde een rol.95 Er werd door de overheid 
geïnvesteerd in de ontsluiting van het  platteland, de economie trok 
aan en de kennis van ontginning werd vergroot door de 
werkzaamheden van de in deze tijd opgerichte Heidemaatschappij en 
de vervolgens opgerichte Grontmij.96 Daarna kwam er in de jaren dertig 
van de vorige eeuw meer aandacht voor recreatie in de bossen. De 
wegenstructuur in de bebossingen werd daardoor speelser met meer 
krommingen en er werden meer boomsoorten gebruikt.97  

 
90 Hendrikx, 1998, 125. 
91 Thissen, 1994, 22; Thissen, 1991, 39. 
92 Thissen, 1994, 22. 
93 Hendrikx 1998, 21. 
94 Thissen, 1991, 39. 
95 Thissen, 1991, 39. 
96 Thissen, 1994, 26; Hendrikx, 1998, 131. 
97 Thissen, 1991, 41. 

In de periode 1920 tot 1960 zakten de landbouwprijzen. De overheid 
greep in om de voedselproductie op gang te houden, hulp aan de 
boeren te geven en werkverschaffing in te stellen.98 De regelgeving die 
werd ingesteld was erop gericht om landbouwgrond en 
productiebossen te stichten op de nog resterende woeste gronden.99 
Vooral boeren en ontginningsmaatschappijen konden van de 
regelingen gebruik maken.  
Daarna volgde de ruilverkaveling.100 Tegelijkertijd ontstond er een 
maatschappelijke weerstand tegen de heideontginningen en een 
behoefte aan bescherming van natuur en landschap.101 In de 
Staatboswachterijen die toen nog werden aangelegd was in 
toenemende mate aandacht voor het sparen van vennen, veentjes en 
andere voor natuur en landschap waardevolle terreintjes.102 
Uiteindelijk was er rond 1990 nog zo’n 3% heide, stuifzand en veen 
over.103  
 
Drenthe 
Drenthe bestond aan het begin van de negentiende eeuw nog voor het 
overgrote deel uit woeste grond.104 De negentiende-eeuwse publieke 
opinie over de grote Drentse heidevelden was sterk negatief. Men vond 
dat het bestaan ervan te wijten was aan een gebrek aan 
ondernemingsgeest.105 Ofwel men vond dat er te weinig ontginning 
naar productieve gronden plaatsvond. In Drenthe waren de woeste 

98 Thissen, 1994, 31. 
99 Thissen, 1994, 30; Hendrikx, 1998, 131. 
100 Thissen, 1994, 31. 
101 Thissen, 1994, 31; Hendrikx, 1998, 210. 
102 Thissen, 1994, 33. 
103 Thissen, 1994, 38. 
104 Thissen, 1994, 38. 
105 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900,2. 
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gronden rond 1840 echter nog vrijwel volledig in eigendom van de 
markegenoten.106 De omvang van de Drentse woeste gronden was 
toen naar schatting 175.000 ha.107 De ontginning vorderde maar 
langzaam, ongeveer 591 hectare per jaar in de periode tussen 1857 en 
1863 en vervolgens 381 hectare per jaar tussen 1864 en 1873.108 
Ondanks de snelle bevolkingsgroei in Drenthe in die periode was er 
blijkbaar weinig behoefte aan uitbreiding van de hoeveelheid 
vruchtbare grond. Kapitaal van overheden en kapitaalkrachtigen van 
buiten de provincie werd vooral gestoken in de aanleg van kanalen om 
de Drentse veengebieden te ontsluiten.109 In 1850 had Drenthe nog 
steeds zijn overwegend agrarische structuur behouden. De nijverheid 
was ambachtelijk en kleinschalig en van industriële bedrijvigheid was 
nog geen sprake.110 Grootschalige ontginningen werden beperkt 
uitgevoerd. De Maatschappij van Weldadigheid stichtte enkele 
koloniën. In enkele gevallen werd er bebossing uitgevoerd, soms als 
stuifzandbestrijding, soms voor houtproductie.111 Deze productie-
bossen werden aangelegd als landgoederen, die meestal ontstonden 
op inmiddels verdeelde markegronden.112 Daarnaast waren er 
kleinschalige keuterontginningen.113 
 
In de periode tussen 1890 en 1920 groeide de economische integratie 
van de heidestreken.114  De nijverheid groeide, niet in de laatste plaats 

 
106 P.Th.F.M. Boekholt, “Nieuwste Tijd, 1850 – 1945,” in Geschiedenis van Drenthe, 

(Amsterdam: Boom Meppel, 1985), 591-678, 597. 
107 Boekholt, 1985, 597. 
108 Boekholt, 1985, 597. 
109 Boekholt, 1985, 597. 
110 Boekholt, 1985, 600. 
111 Thissen, 1994, 25. 
112 Thissen, 1994, 25. 
113 Boekholt, 1985, 597. 
114 Thissen, 1994, 26. 

door de vervening. Er ontstonden enkele kleinschalige fabrieken voor 
de verwerking van glas, turfstrooisel, aardappelmeel en strokarton.115 
De vervening nam af door toenemende concurrentie van steenkool en 
de voorwaarden die provincie inmiddels stelde aan de eindtoestand 
van de verveende gebieden.116 De heide verloor door de introductie 
van kunstmest en de stoomploeg haar eerdere landbouwfunctie.117  
De ontginning in Drenthe bleef vooral gericht op het vergroten van het 
landbouwareaal en werd aanvankelijk vooral door boeren van buiten 
de provincie uitgevoerd.118 De veel optredende zandverstuivingen 
veroorzaakten nogal wat problemen.119 Die werden bestreden door de 
aanplant van bos. Er werd door provincie subsidie verleend voor 
bebossing van percelen groter dan 50 hectare.120 Hierdoor stootten 
vele kleine particulieren hun bezit af.121 Het areaal bos nam in de 
periode tussen 1879 en 1916 toe van 17.000 ha naar 20.000 hectare.122  
Het areaal woudoppervlakte in heel Nederland steeg tussen 1879 en 
1928 van 215.674 ha naar ca. 250.000 ha.123  
 
In de daaropvolgende periode van 1920 tot 1960 compenseerde de 
overheid de zakkende landbouwprijzen door hulp aan de boeren te 

115 Boekholt, 1985, 613. 
116 Boekholt, 1985, 616-617. 
117 Thissen, 1994, 21,26. 
118 Thissen, 1994, 30. 
119 Boekholt, 1985, 620. 
120 Boekholt, 1985, 620. 
121 Boekholt, 1985, 620. 
122 Boekholt, 1985, 620. 
123 A.G. Malcolm, De houthandel van Nederland (Amsterdam: N.N. H. van der   

Marck's uitgeversmaatschappij, 1930), 17. 
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geven en werkverschaffing in te stellen.124 Dit kreeg zijn beslag in het 
omzetten van woeste gronden in productiebossen en landbouw-
gronden.125 In Drenthe werden relatief vroeg en relatief veel 
ontginningen als werkverschaffingsproject uitgevoerd.126 In 1934 
werden daarbij 6.000 mensen verplicht te werk gesteld.127 Er werden 
diverse Staatsboswachterijen aangelegd.128 Ook in Drenthe was er bij 
ontginning in toenemende mate aandacht voor waardevolle natuur en 
landschapselementen.129 De particuliere ontginningen in Drenthe 
liepen sterk terug.130  
 
Doordat er meer kennis ontstond over bosbouw, ontstonden er ook 
regionale verschillen in de keuze van de aan te planten houtsoorten. 
Het bleek dat de Drentse bodem en grondwaterstand minder geschikt 
waren voor de aanplant van grove den.131 Als gevolg daarvan werd er 
gekozen voor lariks, fijnspar en douglas.132  
 
Groningen 
Het Groningen van de negentiende-eeuw was meer verdeeld van 
opbouw. De provincie bestond nog maar voor 9% uit woeste grond.133 
Onder woeste grond wordt hier verstaan heide, veen, duin- en 
zandverstuivingen. Deze waren vooral gelegen aan de zuidoostelijke en 

 
124 Thissen, 1994, 30,31. 
125 Thissen, 1994, 30; Hendrikx 1998, 131. 
126 Thissen, 1994, 33. 
127 L. Prins, en F. Niemeijer, “Ontginningen uit de twintigste eeuw.” Gids 

cultuurhistorie 19. (Amersfoort:Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011), 3.  
128 Thissen, 1994, 33. 
129 Thissen, 1994, 33. 
130 Thissen, 1994, 35. 
131 Thissen, 1994, 41; Nederlandsche Heidemaatschappij. 1900, 4. 
132 Thissen, 1994, 41. 
133 Blink, 1892. 

zuidwestelijke zijde van de provincie.134 Op het kleigebied in het 
resterende deel van de provincie lagen voornamelijk grote 
akkerbouwbedrijven, Groningen en Appingedam waren hier de 
invloedrijke centra.135   
De Groningse ontginning was vooral gericht op de Veenkoloniën waar 
de economie bloeide als gevolg van het afgraven van veen, gevolgd 
door agrarische ontginning.136 De nijverheid en de bevolkingsomvang 
groeide er snel waarna er industrieën ontstonden voor verwerking van 
aardappelzetmeel en strokarton. Ook de scheepsbouw groeide. 
Hoogezand, Veendam en Winschoten groeiden daardoor uit tot 
belangrijke centra in dit gebied.137 
 
In de tweede helft van de negentiende-eeuw verslechterde het 
prijsniveau voor landbouwproducten in heel West-Europa. De 
werkgelegenheid in de landbouw liep daardoor terug, maar de 
werkgelegenheid in steden als Groningen, Veendam en Winschoten 
bleef op peil. Een aantal bedrijven groeiden uit tot belangrijke 
industrieën. Hiertoe behoorden ook de bedrijven van de onderling 
verwante families Hazewinkel, Duintjer, Van Linge, Meihuizen en 
Wilkens. Het Groninger bedrijfsleven bestond tot ver na 1945 
grotendeels uit familieondernemingen.138  

134 Blink, 1892. 
135 J. van Zuthem, “Een samenleving met schakeringen,” in Geschiedenis van 

Groningen III, Nieuwste Tijd- Heden, door H. Krips-van der Laan, J. van Zuthem, 
E.H. Karel, D. Bosscher, en M. Duijvendak, 123-206. (Zwolle: Waanders, 2009), 
123-206, 124-125. 

136 Van Zuthem 2009, 125. 
137 Van Zuthem 2009, 125. 
138 H. de Haas, “Hout blijft altijd gaan; de familie Nanninga, driehonderd jaar 

ondernemen in hout 1700 – 2000,” in Historisch jaarboek Groningen 2008, door 
N. Kok, et al., Groningen: Vereniging Stad en Lande, 2008, 78-97, 78. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
27 

De stichters van Ter Borgh waren werkzaam in de houtbranche en Ter 
Borgh is gesticht als productiebos. Naast de algemene economische 
ontwikkeling is dan ook specifiek de ontwikkeling van de houthandel 
gerelateerd aan het ontstaan en beheer van Ter Borgh en van 
productiebossen in zijn algemeenheid. Daarom is een korte 
beschrijving opgenomen van de ontwikkeling van de houthandel in de 
negentiende en 20e-eeuw. 
 
Al sinds de middeleeuwen kon Nederland niet meer voorzien in haar 
eigen houtbehoefte.139 Hout werd geïmporteerd uit Midden-Duitsland, 
Scandinavië en de landen rond de Oostzee.140 In- en export werd vooral 
via Amsterdam uitgevoerd.141 In het begin van de 20e eeuw was 
Nederland nog steeds een houtimportland.142  
Het Nederlands houtverbruik rond 1925/1926 bedroeg naar schatting 
4.000.000 m3, waarvan 500.000 m3 uit eigen bossen kwam.143 Het hout 
werd voornamelijk benut in houtverwerkende industrieën als 
papierhout, mijnhout en timmerhout. Daarnaast werd het ingezet door 
bouwbedrijven, voor waterstaatswerken, landbouw en brandhout.144 
Een deel van het geïmporteerde hout werd na bewerking 
geëxporteerd.145  

 
139 Malcolm 1930, 1. 
140 Malcolm 1930, 1. 
141 Malcolm 1930, 2. 
142 Malcolm 1930, 15. 
143 Malcolm 1930, 15. 
144 Malcolm 1930, 16. 
145 Malcolm 1930, 10. 
146 W.E. Goelema, “De Russische handel in kapbalken van de fa. J.M. Meihuizen & 

zoon,” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 
108 aflevering 4, (1993): 683-698, 683. 

In Nederland werden vooral veel kapbalken geïmporteerd.146 De 
zaagcentra voor kapbalken waren in de Zaanstreek, Groningen en 
Friesland.147 In noord Nederland waren de houthandels van Nanninga 
te Winneweer, Van Linge en K.& J. Wilkens te Veendam, J. M. 
Meihuizen & zoon te Wildervank en Hubert Jans & co te Harlingen de 
bekendste.148 
 
Hout werd begin 20e eeuw met name uit Rusland geïmporteerd.149 De 
import vanuit Rusland nam sterk af na de Russische revolutie.150 
Enerzijds doordat de Baltische staten en delen van Polen na de eerste 
wereldoorlog niet langer tot Russisch grondgebied behoorden en 
anderzijds doordat na de Russische revolutie gronden in buitenlands 
eigendom werd genationaliseerd en de werkzaamheden van 
buitenlandse exportmaatschappijen  beëindigd.151 Rond 1930 werd het 
meeste hout geïmporteerd uit Finland.152  
In de crisisjaren liep de houtverkoop sterk terug.153 Hoewel de 
houtsector zich economisch  herstelde na 1937 had de Tweede Wereld- 
oorlog een negatieve impact op de sector.154 De productie en 
distributie werd gereguleerd door de bezetters, de import was 

147 Goelema, 1993, 684. 
148 Goelema, 1993, 684. 
149 Malcolm 1930, 18; Commissie van Advies inzake ontginning van Woeste gron-

den, Rapporten en voorstellen betreffende de ontgrinning van woeste gronden in 
Nederland II ('s Gravenhage: Gebrs J & H van Langenhuysen, 1921), 39. 

150 Malcolm 1930, 18. 
151 Goelema, 1993, 695. 
152 Malcolm 1930, 18. 
153 De Haas, 2008, 93. 
154 De Haas, 2008, 93; Meihuizen 2006, 22. 
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minimaal.155 De houtsector kende vervolgens een sterke opleving na de 
Tweede Wereldoorlog wat vermoedelijk te maken had met de 
wederopbouw.156 Ze bleef in eerste instantie onder toezicht van de 
Staat die het zaag- en schaafwerk en de handel probeerde te 
verdelen.157 Na 1949 werd de overheidsregulering van de houtsector 
stapsgewijs opgeheven.158 Hout werd als bouwmateriaal echter steeds 
meer vervangen door andere materialen.159 De in 1909 opgerichte 
Nederlandse Houtbond die voor de beide oorlogen succesvol aan de 
handel, kennis en marktverdeling van de houtsector bijdroeg, lukte het 
niet om dit ook na de tweede wereldoorlog opnieuw in te voeren.160  
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het zagen en schaven van 
hout meer en meer door bedrijven uit de hout producerende en -
exporterende landen uitgevoerd, waarbij ook het transport werd 
overgenomen.161 Het marktaandeel van Nederlandse internationaal en 
nationaal opererende houtbedrijven liep terug in de periode 1960 – 
1980.162 De Nederlandse houthandel kon alleen rendabel blijven door 
grootschaligheid.163 Daarom ontstonden er grote internationaal 
opererende bedrijven, nationaal werkende houtbedrijven met een 
uitgebreider aanbod aan activiteiten dan voorheen en een groep kleine 
onafhankelijke houthandelaren, zagerijen en timmerfabrieken.164 De 
toekomstperspectieven van deze laatste groep liep terug terwijl 
tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid om een familiebedrijf voort te 
zetten wegviel.165 Dit leidde er toe dat vele van deze bedrijven zijn 
beëindigd. 

 
155 De Haas, 2008, 93. 
156 De Haas, 2008, 93. 
157 De Haas, 2008, 93. 
158 De Haas, 2008, 93. 
159 De Haas, 2008, 94. 
160 De Haas 2008, 92,94. 
161 De Haas 2008, 94. 

Ter Borgh is een landgoed dat is ontstaan in de 20e eeuw. Het omvat 
productiebos op voormalige heide en woeste grond. Om een dergelijk 
landgoed te karakteriseren kunnen er drie invalshoeken gebruikt 
worden. Karakterisering kan plaatsvinden vanuit de benadering dat het 
een landgoed betreft, vanuit de ontginningsvorm die is toegepast of 
vanuit het bostype dat is aangelegd. 
 
Jonge heideontginningsbenadering 
Paul Thissen heeft de karakteristieken van de heideontginning in beeld 
gebracht in de periode 1850 – 1940 (3).166 De karakteristiek is bepaald 
voor heel Drenthe en is daarmee alleen bruikbaar om te verifiëren of 
Ter Borgh binnen de karakteristiek valt. Uit de groen gemarkeerde, van 
toepassing zijnde karakteristieken blijkt dat Ter Borgh aan de helft van 
de benoemde karakteristieken voldoet. Wanneer de directe agrarisch 
omgeving ook betrokken wordt in de bepaling wordt een betere match 
verkregen.  
 
Thissen stelt dat bebossing soms als apart ontginningstype wordt 
gezien binnen de jonge heideontginningen.167 Waarschijnlijk bedoeld 
hij dit als onderscheid met de ontginning tot landbouwgrond die dan 
met de algemene term heideontginning wordt aangeduid. 
 
 

162 De Haas 2008, 94. 
163 De Haas 2008, 94. 
164 De Haas 2008, 94,95, 
165 De Haas 2008, 95. 
166 Thissen, 1994, 21-37. 
167 Hendrikx, 1998, 132-133. 
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Tabel 3: Landschapskarakteristieken van jonge heideontginningen in Drenthe. In groen 
gemarkeerd de karakteristieken waaraan Ter Borgh voldoet. Licht groen gemarkeerd zijn de 
karakteristieken waaraan de directe omgeving van Ter Borgh voldoet. 

Landschapskarakteristiek Karakteristiek 
Grondgebruik na ontginning Land- en bosbouw 
Schaal Groot 
Dichtheid bebouwing Klein 
Percelering landbouwgrond Blok/strook 
Ontginning op/tot nieuw landgoed Weinig 
Ontginning tot staats- en gemeentebos Zeer veel 
Ontwikkeling landbouw op nieuwe gronden Ruilverkaveling 
Functie resterende heide Natuur (militair) 

Noot: Aangepast overgenomen uit Van heide tot boerenland en bos, door P. Thissen, 1994, p. 
35. 
 

Hoewel er in Drenthe in eerste instantie slechts kleinschalig werd 
ontgonnen veranderde dat onder overheidsinvloed in de 20e eeuw.168 
Daarna vielen de particuliere ontginningen in het niet bij de 
overheidsontginningen en werd de schaal van de ontginningen 
opvallend groot.169 Karakteristiek is ook de relatieve leegte omdat de 
bebouwing veelal aan de randen van het ontgonnen terrein werd 
geplaatst.170 De karakteristieke natuurfunctie van de resterende heide 
komt voort uit de omslag van de publieke opinie van pro naar contra 
ontginning en de toenemende aandacht voor natuur.171 

 
168 Thissen, 1994, 25,34. 
169 Thissen, 1994, 35. 
170 Thissen, 1994, 35. 
171 Thissen, 1994, 31. 
172 H.W.J. Draaijer, “Landgoed als leerschool: biografie van Philip Dirk baron van Pal-

landt van Eerde 1889-1979” (Groningen: Rijksuniverstiteit Groningen, 2019), 15. 
173 Stichting Het Drentse Landschap. „Smilde landgoed Korteweg,” B. Boivin en M. 

Buruma, Stichting Het Drentse Landschap, 2022, https://eindjeomindrenthe.nl.   
174J.E. Oldenburger, en C.S. Oldenburger, De Keijenberg: Een 19de eeuws landgoed 

op de Zuidwest-Veluwe (Amsterdam, Oldenburgers Historische Tuinen, 2009),2; 

Landgoedbenadering 
Hoewel er veel gepubliceerd is over afzonderlijke landgoederen en er 
diverse informatie voor handen is met betrekking tot de verschillen 
tussen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen is een indeling in 
landgoedtypen niet voorhanden. Toch worden landgoederen wel 
degelijk getypeerd in de landgoedbeschrijvingen. Joke Draaijer 
bestempeld in haar dissertatie  de landgoederen Eerde, Twickel, 
Rosendeal, Amerongen, Heeze en Leende en Ruurlo als adellijke 
landgoederen.172 Landgoed Korteweg bij Smilde is volgens huidig 
eigenaar Stichting Het Drentse Landschap één van de meest 
authentieke heideontginnings-landgoederen van Drenthe.173 Andere 
voorbeelden van landgoederen die als ontginningslandgoed worden 
aangemerkt zijn De Keijenberg en Cruysbergen174 De term 
productielandgoed wordt aangehaald in de beschrijvingen van 
bijvoorbeeld landgoed Molencate.175 Als laatste komt nog de 
combinatie voor met landgoed en industrieel erfgoed. Logischerwijze 
duiden deze benamingen de ontstaansgeschiedenis aan van de 
landgoederen. Derkx et al. hanteren voor 21e-eeuwse landgoederen de 
termen romantisch landgoed, agrarisch landgoed, modern landgoed en 
formeel landgoed.176  
 

J.E. Oldenburger, en C.S. Oldenburger, Landgoed Cruysbergen te Bussem: 19de 
eeuws ontginningslandgoed (Amsterdam, Oldenburgers Historische Tuinen, 
2002),2. 

175 Eelerwoude, Landgoedvisie Molecate (Goor: Eelerwoude, 2017), 15,21,24. 
176 V. Schefferner, en M. Derckx, “Typologie Nieuwe Landgoederen,” in Nieuwe 

landgoederen: State of the Art, (Bussum: THOTH, 2010), , 28-34, 32. 
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Wanneer Ter Borgh wordt vergeleken met de karakteristieken van deze 
21e-eeuwse landgoedtypen is het niet verwonderlijk dat daarin geen 
overeenkomst is met de gegeven typologie. Wel is er overeenkomst 
met de landgoedtypen die refereren aan de stichter of het 
stichtingsdoel. Daarmee kan Ter Borgh worden benoemd als 
productielandgoed of als ontginningslandgoed (Tabel 4). 
 
Tabel 4: Landgoederen en karakteristieken In groen gemarkeerd de karakteristieken 
waaraan Ter Borgh voldoet. 

 
177 H. Renes, “Bossen en buitenplaatsen,” in Jonge landschappen 1800-1940 

(Utrecht: Matrijs, 1994), 38-51, 39. 
178 Renes, 1994, 40. 

Bostypebenadering 
Hans Renes maakt onderscheid in vijf (jonge) bostypen.177 Binnen de 
onderscheiden typen zijn er een drietal die van toepassing kunnen zijn 
op Ter Borgh. Dit zijn stuifzandbos, productiebos en landgoed-, park- & 
recreatiebos (Tabel 5).  
Renes beschrijft productiebos als zijnde bos dat vooral op voormalige 
heide wordt aangetroffen en dat het overgrote deel van de 
productiebossen wordt gedomineerd door naaldhout.178 Vanaf de 
tweede helft van de 19e eeuw is dat grove den, hemlock, weymouth, 
fijnspar, zilverspar en lariks en douglas. Van de genoemde soorten is 
alleen de grove den inheems, de rest wordt als exoot aangemerkt.179 
Omdat vanaf de tweede helft van de 20e eeuw de recreatieve functie 
van de bossen belangrijker werd, werden de eerdere uniforme 
productiebossen omgevormd tot meer gevarieerder bos in zowel wel 
soortensamenstelling als plattegrond.180 
Over het 20e-eeuwse landgoed-, park- & recreatiebos (buitenplaats) 
vermeldt Renes dat zij veelal werden aangelegd op zandgronden. In de 
directe omgeving van het huis werd gestreefd naar een grote 
afwisseling van het bomenbestand. Populair was om exotische bomen 
als sequoia’s te planten.181 De buitenplaats zelf sloot over het algemeen 
aan op de agrarische bebouwing met in de directe nabijheid het 
meestal aanliggende parkbos dat overging in gemengd loofbos. Door 
de ligging, relatief dichtbij de agrarische bebouwing werden deze 
bosdelen in sommige gevallen op bouwland aangelegd en hadden 
daardoor een relatief rijke ondergrond. Op de heide werd het 
productiebos aangelegd met naaldhout.  Vanuit esthetische oogpunt 

179 Renes, 1994, 41. 
180 Renes, 1994, 41. 
181 Renes, 1994, 44. 

Benaming landgoed Karakteristiek 

Adellijk  Gesticht door een adellijk persoon 

Ontginnings Gesticht met als doel ontginning van de tot het landgoed 
behorende gronden 

Productie Gesticht met als doel de tot het landgoed behorende 
gronden om te vormen tot productiegronden 

Romantisch  Romantisch aangelegd landgoed in combinatie met een 
formeel herenhuis. Refereert in sterke mate aan de 19e -
eeuwse landgoederen. De landschappelijke aanleg oogt 
wilder en veel natuurlijker beheerd. 

Agrarisch Geometrische aanleg in combinatie met een landhuis met 
een niet-monumentaal karakter. De verkaveling van het 
oorspronkelijke landschap vormt het uitgangspunt van het 
ontwerp. Vaak heeft een deel van het landgoed 
productieopbrengsten. 

Modern Het ontwerp van het landhuis is in samenhang met het 
ontwerp van het landgoedontwerp gemaakt en heeft een 
opvallend moderne uitstraling.  

Formeel Formeel ontwerp van zowel het landhuis als het landgoed 
met onder andere lanen in de as van het landhuis.  



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
31 

werden in het productiebos lanen aangelegd of plantte men het bos in 
de vorm van een sterrebos.182  
 
Bij toepassing van deze typologie zou Ter Borgh een mengvorm tussen 
productie- en landgoed-, park- & recreatiebos zijn.  
 
Tabel 5: Relevante bostypen met kenmerken conform de karakterisering van Renes. Alleen 
voor Ter Borgh relevante bostypen zijn opgenomen waarbij de relevantie groen is 
gemarkeerd.  

Type Reden aanleg Percelering Soorten 
Stuifzandbos Beteugeling 

stuifzanden 
Onregelmatig Vooral grove den 

Productiebos Houtproductie Regelmatig 
(rechthoeken) 

Op zandgronden 
vooral naaldbos 

Landgoed-, 
park- en 
recreatiebos 

Recreatie, 
daarnaast 
houtproductie 

Onregelmatig Zeer gemengd (loof- 
en naaldbos; veel 
exoten) 

Noot: Aangepast overgenomen uit Bossen en buitenplaatsen, door H. Renes, 1994, p. 40. 

 
Samengevat kan landgoed Ter Borgh op basis van bostype worden  
aangemerkt als landgoedbos waarin met name het voorkomen van 
gemengd naaldbos en toepassing van exoten bepalend zijn. 
Karakteristiek vanuit het ontginningstype is de grootschaligheid, de 
bosbouw en de natuurfunctie van de niet voor bosbouw benutte 
terreindelen. Karakteristiek vanuit het ontginningstype is de 
grootschaligheid, de bosbouw en de natuurfunctie van de niet voor 
bosbouw benutte terreindelen. Vanuit de landgoed benadering komt 
eveneens de ontginning en bosbouw als karakteristiek naar voren. 
Overeenkomst in de drie karakteriseringen is het productiebos. Hieruit 
wordt afgeleid dat Landgoed Ter Borgh het beste kan worden 

 
182 Renes, 1994, 46. 
183 Alberts, 1997, 83. 

gekarakteriseerd als ontginningslandgoed met kenmerken van zowel 
landgoed- als productiebos. 

Er zijn in Drenthe diverse landgoederen. Volgens Lucia Alberts waren 
er in 1983 in Drenthe 32 landgoederen.183 Volgens de registratie van de 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland zijn er per mei 2021 in 
Drenthe 181 landgoederen die volgens de criteria van de 
Natuurschoonwet zijn aangemerkt als landgoed.  
Uitgaande van de stichtingsdatum van Ter Borgh die ligt tussen 1911 
en 1969 zou een vergelijk met andere Drentse landgoederen dan 
moeten uitgaan van landgoederen die in de eerste helft van de 20e 
eeuw zijn gesticht. Omdat Ter Borgh in 1938 een aanwijzing conform 
de Natuurschoonwet heeft verkregen is dit als uitgangspunt genomen 
voor vergelijking.  
Via zowel Nationaal Georegister als Geoportaal Drenthe is geodata 
opvraagbaar waarop de Drentse landgoederen die onder de 
Natuurschoonwet zijn komen te vallen in vijf tijdblokken zijn 
opgenomen te weten 1800, 1850, 1900, 1940 en 1980. Voor de selectie 
van vergelijkbare landgoederen is uitgegaan van landgoederen in het 
tijdblok 1940 waarin ook Ter Borgh is opgenomen. In dit tijdblok zijn in 
totaal 23 landgoederen opgenomen. Deze landgoederen zijn 
geprojecteerd op de Landbouwkaart van Nederland uit 1863 (Figuur 
3).184 Om de selectie verder te beperken is de omvang van landgoed als 
tweede criterium aangehouden. Hierbij is gekozen voor een omvang 
van minimaal 50 hectare. Dit criterium afgeleid van het 
omvangscriterium voor bebossingssubsidie van provincie Drenthe eind 

184 J. Kuijper, “Landbouwkaart,” in Natuur en staathuishoudkundige atlas van 
Nederland (Leiden: D. Noothoven van Goor, 1863).  
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negentiende en begin 20e eeuw.185 De omvang van de landgoederen is 
bepaald met behulp van data-analyse op hetzelfde geodatabestand als 
waaruit de landgoederen zijn geselecteerd. Vervolgens zijn 
landgoederen uitgesloten die niet op woeste grond zijn ontstaan. De 
afleiding hiervan is visueel uitgevoerd op basis van Figuur 3.  Daarna is 

 
185 Boekholt, 1985, 620. 

een selectie toegepast op de criteria particulier eigendom en 
ontginning tot bos. Resterende, vergelijkbare landgoederen zijn dan 
landgoed Heidehof en Het Westersche veld van Rolde (Tabel 6).  

Drenthe bestond tot in de negentiende eeuw voor het grootste deel uit 
woeste grond. De maatschappelijke visie destijds was dat woeste 
gronden zo veel mogelijk omgevormd moesten worden tot productief 
te gebruiken gronden. Daartoe werden allerlei stimulerende regelingen 
ingevoerd, waaronder de afschaffing van de marken. Door de 
gelijktijdig optredende mechanisering en landbouwkundige 
ontwikkelingen kwam de ontginning daarna op gang. De ontginning 
werd veelal uitgevoerd door boeren of investeerders van buiten de 
provincie, bijvoorbeeld uit de Groningse veenkoloniën waar de 
economie bloeide als gevolg van de veenwinning. Begin 20e eeuw werd 
de ontginning meer een overheidszaak die zich uitte in grootschalige 
werkverschaffingsprojecten. Doel was niet alleen werkverschaffing 
maar ook het in stand houden van de voedselproductie. Ter Borgh is in 
deze periode ontstaan als initiatief van een Groninger industrieel die 
werkzaam was in de houthandel. De houthandel kende een grote bloei 
in de negentiende eeuw die duurde tot de crisisjaren van de 20e eeuw. 
Het landgoed dat vervolgens gesticht werd, kan worden getypeerd als 
een ontginningslandgoed met kenmerken van zowel landgoed- als 
productiebos. Karakteristieken die daarbij horen zijn een grootschalige 
ontginning waarop zeer gemengd bos is aangelegd met daarin exoten. 
Het wordt benut voor zowel recreatie als houtproductie en er zijn delen 
bewaard gebleven met bijzondere natuurwaarde.  Op basis van vijf 
criteria is afgeleid dat de landgoederen Heidehof en Het Westersche 
veld van Rolde geschikt zijn voor onderlinge vergelijking.  

Figuur 3: Landgoederen NatuurschoonWet  1940 in Drenthe geprojecteerd op de 
landbouwkaart uit de Natuur- en Staathuishoudkundige atlas van Nederland, J. 
Kuyper, Uitgever D. Noothoven van Goor, Leiden 1863. Bewerking G.A. van Horssen. 
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Tabel 6: Selectietabel vergelijkbare landgoederen. Groen gemarkeerd de landgoederen die positief scoren op het selectiecriterium, roze gemarkeerd de score van landgoed Ter Borgh. 

Naam NSW datum > 50 ha Oorspronkelijk woeste grond Gesticht door particulier Bos na ontginning 
Agenda Terrein 1940 nee       
Alida 1940 nee      
Blommenstein 1940 nee       
Bosch en Heide 1940 ja nee     
De Kleine Vennen 1940 nee       
De Schipborg (boerderij) 1940 ja ja ja nee 
De Stenen pijp 1940 nee       
De Voskampen 1940 nee       
Eesergroen 1940 nee       
Heidehof 1940 ja ja ja ja 
Het Holterzand 1940 nee       
Het Westersche veld van Rolde 1940 ja ja ja deels 
Nieuw Holhuizen 1940 nee       
Nolderhoeve 1940 nee       
Oosthalen 1940 ja ja onbekend ja 
Prinsenhave 1940 nee       
Reesterwold 1940 nee       
Schaangedennen I en II 1940 nee       
Ter Borgh 1940         
Toldijk bommert 1940 nee       
Tolhek 1940 nee       
Ubink bos 1940 nee       
Vorenkamp 1940 nee       
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Het landgoed Ter Borgh ligt in een gebied met een rijke cultuurhistorie. 
Dat is gedeeltelijk te danken aan de hoge ligging waardoor er al vroeg 
landgebruik en bewoning plaatsvond. In onderstaande paragrafen zal 
de landschapsgeschiedenis in de periode voor het ontstaan van het 
landgoed worden onderzocht en ook de geologische en 
cultuurhistorische relicten van het gebied benoemd. Doel daarvan is 
enerzijds de reconstructie van het landschap voorafgaand aan de 
stichting van landgoed Ter Borgh, anderzijds het onderzoeken of en 
welke cultuurhistorische en landschappelijke elementen er binnen de 
grenzen van het landgoed Ter Borgh liggen die van belang zijn voor 
toekomstig behoud. 

Het esdorp Anloo ligt tussen de Noordesch aan de noordzijde, Zuidesch 
aan de zuidzijde, de Molenesch aan de oostzijde en het beekdal van het 
Anlooër diepje aan de westzijde. Op de Bonnekaart van 1900 is goed 
zichtbaar dat de zuidelijke es werd begrensd door bos aan de 
zuidwestzijde (Figuur 4). Het geheel werd omsloten door uitgestrekte 
heidevelden. Op de woeste gronden aan de zuidzijde zal het latere 
landgoed Ter Borgh ontstaan. Het is gelegen op het Drents Plateau, 
meer specifiek op de westelijke flank van de Hondsrug. 
 
Het Drentse landschap is sterk beïnvloed door de laatste drie 
ijstijden.186 Hieraan voorafgaand werd de bodem gevormd door  

 
186 Van Popta en Van der Veen, 2021, 11; E. Bregman, G. Maas, B. Makaske, en E. 

Meijles, “Vormgegeven door ijs, water en wind, de opbouw van het landschap,” 
in Landschapbiografie van de Drentsche Aa, (Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 
2015), 18-53, 26. 

Figuur 4: Contour van het landgoed Ter Borgh weergegeven op de Bonnekaart 1900 

rivierafzettingen.187 In de drie ijstijden breidde Scandinavisch landijs  
zich uit over grote delen van Nederland, stuwde grond op, zette een 
keileemlaag af en sleet dalen uit.188  
 
De eerste van deze drie ijstijden was het Elsterien (463.000 – 426.000 
v. Chr).189 Het landijs breidde zich in deze periode uit tot zuidwest 
Drenthe.190 Smeltwater dat zich onder de ijskap bevond baande zich 
een weg onder de rand van het ijs door en vormde op die manier 

187 W. van der Sande, Geschiedenis van Drenthe: een archeologisch perspectief 
(Assen: Van Gorcum, 2018), 39. 

188 Van der Sande, 2018, 39. 
189 Van Popta en Van der Veen 2021, 11. 
190 Van Popta en Van der Veen 2021, 11. 
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tunneldalen.191 In een latere fase van het Elsterien raakte deze 
tunneldalen opgevuld met smeltwaterafzettingen.192 Dit zand en klei 
wordt de formatie van Peelo genoemd en is in het onderzoeksgebied 
aanwezig onder de toplaag (Figuur 5).  
 
De afzettingen uit het Holsteinien, het interglaciaal dat na het Elsterien 
volgde zijn vrijwel volledig geërodeerd.193 Deze afzetting is in het 
onderzoeksgebied dan ook niet aanwezig. 
 
De daaropvolgende ijstijd was het Saalien die plaatsvond van 322.000 
tot 126.000 v.Chr.194 Deze ijstijd is het meest bepalend geweest voor 
het Drentse landschap.195 In deze ijstijd werd Nederland in vier fasen 
bedekt met landijs.196 In de eerste fase werd onder invloed van wind en 
water de formatie van Drachten afgezet in met name west Drenthe.197 
Deze afzetting is niet in het onderzoeksgebied is aanwezig (Figuur 5).  
In de tweede fase bedekte het landijs Noord-Nederland tot aan de lijn 
Texel-Steenwijk-Oldenzaal.198 De keileemafzettingen uit deze periode 
zijn meegevoerd uit Scandinavië en bestaan uit een mengsel van keien, 
grond, zand, leem en klei.199 De afzetting staat bekend als de formatie 
van Drenthe.200 Aan de randen van het landijs werden stuwwallen 
gevormd.201  

 
191 Van Popta en Van der Veen 2021, 11; Bregman et al., 2015, 26. 
192 Van Popta en Van der Veen 2021, 11; Bregman et al., 2015, 27. 
193 Van Popta en Van der Veen 2021, 13; Bregman et al., 2015, 29. 
194 Van Popta en Van der Veen 2021, 13. 
195 T. Spek, Het Drentse esdorpenlandschap: Een historisch-geografische studie 

(Utrecht: Matrijs, 2004), 179; Bregman et al., 2015, 29. 
196 Van Popta en Van der Veen 2021, 13; Bregman et al., 2015, 29. 
197 Van Popta en Van der Veen 2021, 13. 
198 Spek, 2004, 180. 
199 Van Popta en Van der Veen 2021, 13. 
200 Van Popta en Van der Veen 2021, 13. 

In de derde fase van ijsbedekking kwam het landijs tot aan midden- 
Nederland.202 De eerder gevormde stuwwallen werden hierbij 
overreden en er werd opnieuw keileem afgezet.203 In de vierde fase 
tenslotte stagneerde de ijsuitbreiding.204 Nieuwe ruggen en dalen 
werden gevormd door de schurende werking van ijs en water en 
optredende drukverschillen.205 Op plaatsen met hoge druk werd grond 
opzij gestuwd. Er ontstonden een reeks parallelle ruggen in 
noordnoordwest-zuidzuidoostelijke richting, waaronder de 
Hondsrug.206 De dalen tussen de ruggen werden verder uitgesleten 
door smeltwater.207  
Aan het einde van het Saalien smolt het ijs in relatief korte tijd.208 Aan 
de randen van de ijsbedekking ontstonden groten smeltwatermeren.209 
Smeltwater sleet ook dalen uit op het plateau, die na volledig smelten 
van het landijs weer werden opgevuld met afzettingen uit datzelfde 
smeltwater.210 In het onderzoeksgebied is de formatie van Drenthe in 
een dunne toplaag aanwezig (Figuur 5) 
 
De daaropvolgende warme periode heet het Eemien en vond plaats 
tussen 126.000 en 114.000 v Chr.211 Er ontstond bomengroei, waardoor  

201 Van Popta en Van der Veen 2021, 13. 
202 Spek, 2004, 180; Bregman et al., 2015, 30. 
203 Van Popta en Van der Veen 2021, 14; Bregman et al., 2015, 30,31. 
204 Van Popta en Van der Veen 2021, 14; Bregman et al., 2015, 31. 
205 Van Popta en Van der Veen 2021, 14; Bregman et al., 2015, 31. 
206 Van der Sande, 2018, 42; Bregman et al., 2015, 31. 
207 Spek, 2004, 180; Bregman et al., 2015, 31. 
208 Van Popta en Van der Veen 2021, 14; Bregman et al., 2015, 35. 
209 Van Popta en Van der Veen 2021, 15. 
210 Van der Sande, 2018, 43; Van Popta en Van der Veen 2021, 15; Spek, 2004, 180. 
211 Van Popta en Van der Veen 2021, 15. 
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Figuur 5: Profiel geologisch ondergrondmodel (Verticale doorsnede BRO DGMv2.2 via Dinoloket.nl). Het tunneldal ten oosten van Ter Borgh is opgevuld met afzettingen uit de formatie van Peelo (PE). 
Ter plaatse van Ter Borgh ligt daarop een laag uit de formatie van Boxtel (Bx) en plaatselijk een dunne laag uit de formatie van Drenthe (Dr). 

de erosie afnam.212 Door de optredende zeespiegelstijging en de 
stagnerende regenwaterafvoer ontstond er veenvorming in de    
dalen.213 Uit de bodemkaart blijkt dat er geen afzettingen uit deze 
periode voorkomen in het onderzoeksgebied (Figuur 5). 
 
Het Weichselien is de laatste ijstijd die optrad van 114.000 – 9.700 v. 
Chr.214 Hoewel het landijs Nederland niet bereikte ontstond er wel een 
koud klimaat waarin de grond bevroor.215 Door de koude was er geen 

 
212 Van Popta en Van der Veen, 2021, 15; Van der Sande, 2018, 45; Bregman et al., 

2015, 35. 
213 Van Popta en Van der Veen 2021, 15; Bregman et al., 2015, 35. 
214 Van Popta en Van der Veen, 2021, 15. 
215 Van Popta en Van der Veen, 2021, 15; Bregman et al., 2015, 35. 
216 Van der Sande, 2018, 45; Bregman et al., 2015, 35. 
217 Spek 2004, 180; Van Popta en Van der Veen, 2021, 15; Bregman et al., 2015, 35. 

of spaarzame begroeiing.216 De poolwind kon daardoor dekzand 
(formatie van Boxtel) afzetten op het keileem en 
grondmorenelandschap.217 In de luwe lagere delen meer, op de hogere 
delen minder.218 Er ontstonden uitblazingskommen of uitblazings-
laagten.219 Daarnaast zijn er in het landschap pingorestanten aanwezig 
als overblijfsel van deze ijstijd.220 Het ontstaan van uitblazingskommen 
en pingo’s is onderstaand in een aparte alinea uitgelegd. In de iets 
warmere zomers ontdooide de bovengrond waardoor het smeltwater 

218 Bregman et al., 2015, 37. 
219 Spek, 2004, 198; Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Bregman et al., 2015, 40 . 
220 H.T. Waterbolk,”Archeologie,” in Geschiedenis van Drenthe (Amsterdam: Boom 

Meppel, 1985), 15-90, 18; Spek, 2004, 198; Van Popta en Van der Veen, 2021, 
17; Bregman et al., 2015, 40. 
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erosiegeulen veroorzaakte.221 Het dekzand van de formatie van Boxtel 
is in de bodem van Ter Borgh overal aanwezig (Figuur 5). Op de 
geomorfologische kaart wordt het oostelijk deel van Ter Borgh 
aangeduid als stuifzandlandschap (Figuur 6). Daar waar het 
grondmorenelandschap nog intact is ontstonden moder-
podzolgronden.222 Deze classificatie wordt gegeven aan gronden waar 
op het keileem een zwak lemige laag dekzand van ca. één meter 
aanwezig is en een goede ontwatering aanwezig was.223 In het 
onderzoeksgebied zijn moderpodzolen aanwezig in het noorden en 
zuidoosten (Figuur 7).  
 
Na het Weichselien volgde het Holoceen. In deze periode werd het 
klimaat warmer en vochtiger.224 Op de hoger gelegen gronden 
ontstonden bossen waardoor er bodemvorming op trad.225 Er 
ontstonden humuspodzolprofielen in de dekzandgronden.226 In de 
bodemkaart is zichtbaar dat dit in vrijwel het gehele onderzoeksgebied 
aan de orde is (Figuur 7). Er trad wederom grondwaterspiegelstijging 
op waardoor er veen ontstond danwel bestaand veen zich verder 
ontwikkelde tot rietzeggeveen in de dalen en broek- of zeggeveen in 
andere laagten.227  Als de zeespiegel dan ook nog stijgt neemt de 
veenvorming verder toe tot de stoomdalen geleidelijk aan worden 

 
221 Van Popta en Van der Veen, 2021, 15. 
222 Van Popta en Van der Veen, 2021, 47. 
223 Spek, 2004, 190. 
224 Van der Sande, 2018, 49,50; Van Popta en Van der Veen, 2021, 19. 
225 Van Popta en Van der Veen, 2021, 19. 
226 Van Popta en Van der Veen, 2021, 19. 
227 Van Popta en Van der Veen, 2021, 19,20; Van der Sande, 2018, 51. 
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opgevuld met voornamelijk broekveen.228 In het onderzoeksgebied 
wordt hiervan geen melding gemaakt, noch op de geomorfologische  
kaart, noch op de bodemkaart (Figuur 6, Figuur 7).  

Pingoruïnes en uitblazingskommen 
Pingoruïnes zijn restanten van pingo’s.  Pingo’s zijn 25.000 tot 19.000 
jaar geleden ontstaan.229 Ze zijn ontstaan doordat er grondwater van 
onder een permanent bevroren bodem omhoogkwam door druk van 
die bevroren bodem.230 Toen het water in de bevroren bovenlaag 
kwam bevroor het weer en ontstond er een ijslens.231 De bodem die er 
nog op lag werd mee omhoog getild.232 De ijslens veroorzaakte zelf ook 
druk op de ondergrond waardoor het proces zich herhaalde en de 
ijslens bleef groeien totdat de opgetilde bodem barstte.233 Door het  
zonlicht dat vervolgens bij kon komen smolt de ijslens.234 De 
bovengrond gleed als een modderbrij naar de randen  van de ijsheuvel 
en vormde een lage aarden (rand)wal.235 Door de opwarming in het 
Holoceen smolt uiteindelijk de hele ijslens.236 Op de plaats van de  
ijslens ontstond een gat dat zich vervolgens vulde met water, verspoeld 
zand, gyttja en veen. 237 Vaak is het veen er later door menselijk 
toedoen weer uitgehaald.238 

232 Spek, 2004, 198; Bregman et al., 2015, 40. 
233 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Bregman et al., 2015, 40. 
234 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Bregman et al., 2015, 40. 
235 Spek, 2004, 198; Bregman et al., 2015, 40. 
236 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Bregman et al., 2015, 40. 
237 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Spek, 2004, 198; A. Verbers, B. Dijkstra, en 

U. Vegter, “ Pingoruïnes: Bijzondere landschapselementen vragen om bijzondere 
aandacht,” Het Nederlands landschap, tijdschrift voor landschapsgeschiedenis, 
jaargang 36 nummer 2 (2018): 58-63. 

238 Spek 2004, 198. 
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Figuur 6: Landgoed Ter Borgh weergegeven op de geomorfologische kaart. In de legenda zijn alleen de bodemsoorten opgenomen die voorkomen binnen de contour Ter Borgh of aanliggend. Bron: 
Geomorfologische kaart Arcmap, bewerkt door G.A. van Horssen 
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Figuur 7: Landgoed Ter Borgh weergegeven op de bodemkaart. In de legenda zijn alleen de bodemsoorten opgenomen die voorkomen binnen de contour Ter Borgh of aanliggend. Bron: Bodemkaart 
van Nederland 1: 50.000, Alterra, 2009, bewerkt door G.A. van Horssen. 
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Niet alle komvormige laagten zijn restanten van pingo’s. Laagten 
konden ook ontstaan doordat de wind kommen uitblies in het 
opgestoven dekzand, vooral wanneer er vegetatie was ontstaan vlak 
naast de bedding.239 Ook in dat geval kan er een wal rond de laagte 
liggen, met opgestoven zand.240 Die wal is dan vooral aanwezig aan de 
noordoostzijde, omdat de laagtes door de overwegend 
zuidwestenwind uitstoven.241 Uitblazingskommen zijn meestal 
ondieper dan pingoruïnes.242 Het dicht stuiven van laagten en 
uitstuiven van kommen kan echter ook in meer recente historische tijd 
gebeurd zijn, toen er zand ging stuiven door het kappen van de bossen 
en de daaropvolgende ontginningen.243 
 
In het pingo-programma van provincie Drenthe is een inventarisatie 
gemaakt van de pingo’s en uitblazingskommen in de provincie.244 De 
pingo’s uit dit programma die binnen het onderzoeksgebied liggen zijn 
weergegeven op een hoogtekaart die is bewerkt doormiddel van 
hillshade (Figuur 8). Goed zichtbaar op de hoogtekaarten zijn de 
randwallen.245 Hoewel er op de bodemkaart dus geen sprake is van 
veen in het onderzoeksgebied, zal er vermoedelijk wel veen zijn 
ontstaan in de pingoruïnes. Dit komt ook overeen met de informatie uit 
het interview met Olav Everts over het Gagelveen, waarvan ook de 
naam een verwijzing is naar het voorkomen van veen.246 De pingo die  

 
239 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17; Bregman et al., 2015, 41. 
240 Van Popta en Van der Veen, 2021, 17. 
241 Spek, 2004, 199. 
242 Spek ,2004, 199; Bregman, et al. 2015, 41. 
243 “Landschapsbiografie Drents-Friese grensstreek,” J. Neefjes, en H. Bleumink,  

Provincie Drenthe, 2021, 
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/landschapsbiografie/land
schapsbiografie.  

aan de zuidzijde net buiten de contour van Ter Borgh ligt, is binnen het 
pingoprogramma als pingo en als uitblazingskom aangegeven.  
 
Stuifzand 
Op de geomorfologische kaart is zichtbaar dat de zuidoostzijde van Ter 
Borgh als stuifzandlandschap wordt geclassificeerd (Figuur 6). Uit de 
bodemkaart daarentegen blijkt dat de humuspodzolen die ontstonden 
in de beboste dekzandlandschappen in het Weichselien vrijwel het 
gehele onderzoeksgebied beslaan behalve de noordzijde en de uiterste 
zuidoostzijde (Figuur 6).  
Met behulp van het beheerplan van het landgoed is een reconstructie 
gemaakt van de landschappelijke situatie voor 1911 (Figuur 25, 
paragraaf 3.6). Aan de oostzijde van het landgoed is een terreindeel dat 
bij aankoop al was beplant met grove den.247 Het planten van grove den 
was een beproefde methode om stuifzand te beteugelen sinds de 
achttiende eeuw.248 De grove den is geplant op een terreindeel dat 
volgens de bodemkaart een humuspoldzol betreft, volgens de 
geomorfologische kaart ligt het buiten het stuifzandlandschap en in het 
stuwwal en grondmorene landschap (Figuur 6, Figuur 7, Figuur 25).  
Dan zijn er nog een tweetal terreintjes in het midden van het landgoed 
die blijkens het beheerplan stuifzanden zijn geweest en ook als zodanig 
zijn ontgonnen. Het westelijk gelegen terreintje ligt in het op de 
geomorfologische kaart aangegeven dekzandlandschap, het andere ligt 

244 “Pingo Programma,” Landschapsbeheer Drenthe, 2020, 
https://www.pingoruines.nl. 

245 Landschapsbeheer Drenthe, 2020. 
246 O. Everts, persoonlijke communicatie, 30 april 2022. 
247 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 32. 
248 J. Buis,Historia Forestis: Nederlandse bosgeschiedenis, deel 1 (Wageningen: 

Landbouwhogeschool , 1985), 52. 
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er buiten (Figuur 6, Figuur 25). Volgens de bodemkaart zijn beide 
locaties gelegen op humuspodzol (Figuur 7, Figuur 25). Het lijkt erop 
dat van de drie stuifzandengebieden die uit de recente geschiedenis 
herleidbaar zijn middels het beheerplan, er twee geen stuifzanden 
betreffen die gerelateerd zijn aan de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied. Dat komt overeen met het gegeven dat de meeste Drentse 
stuifzanden uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd dateren.249 De 
derde, midden op het terrein is dat wel. Dit gebied is echter niet meer 
intact nadat het na 1911 is ontgonnen en beplant. 
 
Natuurlijke waterlopen  
Anloo is een esdorp ontstaan aan het beekdal van het Anloërdiepje. Het 
Anloërdiepje ligt ten westen van het latere landgoed Ter Borgh. Binnen 
de contour van het landgoed zijn in de huidige situatie geen waterlopen 
te onderscheiden. Wel blijkt uit de geomorfologische kaart dat aan de 
zuidoostzijde van het terrein een uitloper van een droogdal liep (Figuur 
6). Ten tijde van het afsmelten van de ijskap is het smeltwater via deze 
route afgestroomd.  

De bewoningsgeschiedenis van Drenthe wordt gedateerd aan de hand 
van een archeologische tijdschaal. De vroegste Drentse bewoning 
dateert uit het (midden) Paleolithicum.250 Deze periode omvat binnen 
de geologische datering grotendeels de Saale-ijstijd, het Eemien en een 
deel van de Weichel-ijstijd. Van der Sande betoogt dat de vondsten 

 
249 Spek, 2004, 174. 
250 Van Popta en Van der Veen 2021, 22; Van der Sande, 2018, 8); M. Niekus, “De 

oudste bewoners, bewoning en landgebruik in het Paleolithicum en 
Mesolithicum,” in Landschapbiografie van de Drentsche Aa (Assen: Koninklijke 
van Gorcum BV, 2015), 112-137, 117. 

 
Figuur 8: Pingo's weergegeven op hoogtekaart met hillshade. Bron: Geoportaal Drenthe, 
kaartlaag AHN3,  bewerkt door G.A. van Horssen. 

uit deze tijd dateren uit het Eemien en het Weichselien.251 Deze 
Neanderthalers verdwenen aan het begin van de Weichselien-ijstijd, 
35.000 jaar v. Chr.252 De begroeiing en daardoor het landschap tijdens 
en tussen de ijstijden paste zich aan de temperaturen. Poolwoestijn 
tijdens de koude perioden, toendra tot bebossing in de tussenliggende 
perioden.253 Na een koude periode waarin geen bewoning mogelijk was 
keert de mens in het laat Paleoliticum weer terug in Drenthe, ca. 12.700 
v. Chr.254 In de geologische tijdschaal is dat vlak voor het Holoceen. De 

 
251 Van der Sande, 2018, 96. 
252 Van Popta en Van der Veen, 2021, 22; Van der Sande, 2018, 93. 
253 Van der Sande, 2018, 78; Niekus 2015, 117. 
254 Van Popta en Van der Veen, 2021, 22; Niekus 2015, 128. 
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bewoners leidden aanvankelijk een zwervend bestaan als jager-
verzamelaars maar werden geleidelijk aan minder mobiel.255 Deze 
meer permanente vestigingsplaatsen zijn ontstaan rond het 
Mesoliticum (midden Steentijd) en aangetroffen bij waterbronnen en 
op de flanken van dekzandruggen.256  
Rond 4.900 v Chr. gaan de mensen over tot permanente 
vestigingsplaatsen en ontstaat er plaatsgebonden landbouw en 
veeteelt.257 In Drenthe gaat het dan om de Swifterbantcultuur.258 Er is 
echter weinig bekend van de Drentse bewoningsgeschiedenis tussen 
4.900 en 3.400 v. Chr.259 Rond 3.400 v. Chr. breekt de Trechterbeker-
cultuur aan, die met hun grafcultuur de hunebedden in het landschap 
hebben gebracht.260 Ook vlakgraven stammen uit deze tijd.261 De 
Hondsrug was in die periode het dichtst bewoonde deel van 
Drenthe.262 Het landschap bestond hoogveen met op de hogere 
gronden oerbos.263 Het Drents plateau bestond ook uit bos.264 In het 
oerbos waren open plekken voor akkers en weiden en er was een 
toenemend aandeel heide.265 Er bestond een karrespoor over de 
Hondsrug die de nederzettingen met elkaar verbond.266 

 
255 Van Popta en Van der Veen, 2021, 22. 
256 Van Popta en Van der Veen, 2021, 22. 
257 Van Popta en Van der Veen, 2021, 24; Van der Sande, 2018, 119. 
258 Van Popta en Van der Veen, 2021, 24; Van der Sande, 2018, 120. 
259 Van der Sande, 2018, 127. 
260 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25; Van der Sande, 2018, 133; S.W. Jager, 

“Van hunebedbouwer tot Drent: Bewoning en landgebruik tot de Vroege 
Middeleeuwen,” in Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, red. T. Spek et al. 
(Assen: Koninklijke van Gorcum BV, 2015), 138-181, 141. 

261 Van Popta en Van der Veen, 2021, 2; Van der Sande, 2018, 134. 
262 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25. 
263 Van der Sande, 2018, 128. 
264 Spek 2004, 12. 
265 Van der Sande, 2018, 128; Spek, 2004, 123. 

Hierop volgend in het late Neoliticum en vroege tot midden bronstijd 
(ca. 2750 – 1.200 v.Chr.) kende Drenthe de enkelgraf- en 
klokbekercultuur, herkenbaar aan de versiering en vorm van het 
gebruikte aardewerk.267 De eerste metalen voorwerpen verschenen, 
gemaakt uit brons.268 De in het landschap zichtbare sporen zijn de 
grafheuvels die in deze tijd deel uitmaakten van de grafcultuur.269 De 
grafheuvels kwamen geïsoleerd of in kleine groepjes voor.270 
Vlakgraven kwamen ook voor, vaak in kleine groepjes bij elkaar.271 Het 
zijn in feite graven waarover geen heuvel werd opgeworpen.272 Het 
Drentse landschap veranderde meer en meer van gesloten loofbos naar 
een half open tot open landschap.273 Op de onbewoonde 
keileemplateaus bleef het bos langer in stand.274 
In de late bronstijd en vroege ijzertijd (1.200 – 500 v Chr.) maakten de 
grafheuvels plaats voor uitgestrekte urnenvelden.275 Men ging ijzer 
gebruiken in gebruiksvoorwerpen.276 Uit deze periode stammen de 
Celtic fields, kleine raatachtig gevormde akkers.277 Waarschijnlijk zijn 
hiervoor grote delen van het dan aanwezige natuurlijke bos gekapt.278 
De ontbossing zette in ieder geval door, het landschap werd 

266 Van der Sande, 2018, 133. 
267 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25; Van der Sande, 2018, 143. 
268 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25;(Van der Sande, 2018, 145. 
269 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25; Van der Sande, 2018, 143; Jager, 2015, 

147. 
270 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25; Van der Sande, 2018, 145. 
271 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25; Van der Sande, 2018, 145. 
272 Van Popta en Van der Veen, 2021, 25. 
273 Spek, 2004, 131. 
274 Spek, 2004, 133. 
275 Van Popta en Van der Veen, 2021, 2); Van der Sand,e 2018, 16); Jager, 2015, 153. 
276 Van Popta en Van der Veen, 2021, 26. 
277 Van Popta en Van der Veen, 2021, 26; Van der Sande, 2018, 178. 
278 Van Popta en Van der Veen, 2021, 31. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
44 

gedegradeerd tot een min of meer open parklandschap bestaande uit 
heidevelden, struwelen, kleine bosjes en verspreid staande bomen.279  
Vermoedelijk werden de nederzettingen in en nabij de Celtic fields rond 
de late ijzertijd vervangen door nederzettingen in lager gelegen 
gebieden.280  
De daarop volgende tijdsperiode van Romeinse en Frankisch 
overheersing leidde tot de stichting van nederzetting op de overgang 
tussen hoog gelegen bouwlanden en lager gelegen hooi- en 
weilanden.281 Door afnemende bevolkingsdruk en aanpassingen in het 
agrarisch bedrijf groeiden de open plekken in het bos weer dicht.282 
Buiten dat is er niet veel bekend van het landschap in de (laat-) 
Romeinse tijd.283 
Rond de middeleeuwen werd het lager gelegen veen door de mens 
ontgonnen door middel van kunstmatige ontwatering.284 Tijdens deze 
periode ontstaan meerdere esdorpen, waaronder Anloo. De benaming 
suggereert dat de omgeving bestond uit beweide, halfopen loofbossen 
op lichte zandgronden.285 De gronden rondom de middeleeuwse 
dorpen werd gemeenschappelijk beheerd.286 De beweiding en 
strooiselwinning leidde tot een landschap met afwisselend 
bosgebieden en heide.287 Rond het einde van de middeleeuwen ging 
men de heide plaggen.288 Samen met het voorgezette gebruik voor 
beweiding leidde dit tot het ontstaan van uitgestrekte heidevelden.289 

 
279 Spek, 2004, 139. 
280 Van Popta en Van der Veen, 2021, 28. 
281 Van Popta en Van der Veen, 2021, 28. 
282 Van Popta en Van der Veen, 2021, .31 
283 Spek, 2004, 154. 
284 Waterbolk, 1985, 19; Van der Sande, 2018, 289. 
285 Spek, 2004, 200. 
286 Van Popta en Van der Veen, 2021, 29. 
287 Van Popta en Van der Veen, 2021, 33. 
288 Van Popta en Van der Veen, 2021, 33; Van der Sande, 2018, 290. 

Op de droge dekzandbodem ontstonden plaatselijk stuifzanden door 
het gebruikt van verkeersroutes en vertrapping door vee.290 Van der 
Sande beschrijft het Drentse landschap van het jaar 1000 als een 
landschap dat voor bijna de helft bestaat uit hoogveen.291 In de kop van 
Drenthe en in zuidwest Drenthe lagen daarnaast nog broekbossen en 
rietmoerassen.292 De loofbossen van het keileemplateau waren 
inmiddels omgevormd tot open loofbossen en kruiden- en grasrijke 
heide.293 Op de hoge delen van het landschap lagen onverharde 
karresporen en voetpaden.294  
De heidevelden bleven in stand tot ver in de negentiende eeuw.295  Met 
de introductie van kunstmest eind negentiende eeuw startten de 
heideontginningen en veranderde het landschap door menselijk 
toedoen opnieuw. 

Hunebed D11 
De Hunebedbouwers behoorden tot de westgroep van de 
Trechterbekercultuur. 296 Hun sporen zijn aanwezig in de gordel van 
hunebedden die op de Hondsrug worden aangetroffen.297 Eén daarvan, 
D11 is in het onderzoeksgebied gesitueerd (Figuur 15). Het hunebed is 

289 Van Popta en Van der Veen, 2021, 33; Van der Sande, 2018, 290. 
290 Van Popta en Van der Veen, 2021, 33. 
291 Van der Sande, 2018, 253. 
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volgens Van der Sande nooit wetenschappelijk onderzocht.298 Als 
officiële datering van het hunebed is in het Monumentenregister het 
Neoliticum vermeld.299 Aangezien het gebouwd is door de 
Trechterbekercultuur zal het ergens tussen 3.400 en 2.750 v Chr. zijn 
gebouwd.300  
Naar verluidt dateert de eerst bekende vermelding van het hunebed uit 
1711301. De daarbij aangegeven bron, Ludolph Smids, vermeld echter 
over het hunebed “Anloo; hier ligt een vry groote fteenhoop, in het 
veld”.302 Omdat er ten noorden van Anloo eveneens een hunebed ligt, 
D8, is het mogelijk dat met deze beschrijving het noordelijk hunebed 
wordt bedoeld. 
 
De hunebedden kwamen eind negentiende eeuw in bezit van de 
provincie die het voornemen had deze op te knappen.303 Dat gebeurde 
zonder archeologische kennis.304 Aan vondsten tijdens de restauratie 
werd geen waarde toegekend. In Engeland werd de archeologische 
waarde wel onderkend en ontstond de behoefte de hunebedden 
nauwkeurig te beschrijven. De Britse onderzoekers Lukis en Dryden 
hebben vervolgens eind negentiende eeuw de Drentse hunebedden in 
kaart gebracht en daarbij ook vondstmateriaal verzameld.305 Dit is in 

 
298 W. van der Sande, Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen (Zwolle: 

WBooks, 2012), 36. 
299 “Rijksmonumentenregister, Monumentnummer 45017,” Rijksdienst voor het 
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wysen (Amsterdam: Pieter de Coup, 1711). 
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bezit van het British Museum, volgens Bakker is daar ook materiaal bij 
afkomstig van hunebed D11.306 Dit is recent bevestigd door het British 
museum hoewel nog niet duidelijk gemaakt is wat het vondstmateriaal 
is.307  Ook bij onderzoek door Franks in 1871 en onderzoek door Pleyte 
in 1882 zou vondstmateriaal van de Drentse hunebedden zijn 
verzameld. 308 Het is onbekend of hier vondstmateriaal uit hunebed 
D11 bij is. 
 
Van Giffen heeft in 1918 het hunebed D11 bezocht. Van Giffen 
omschrijft het hunebed als volgt: “Het hunebed, hoewel door het 
ontbreken van D1 onvolledig, verkeert in zeer goeden staat en ligt in 
eene passende omgeving. Van den oorspronkelijke dek- en 
mantelheuvel zijn nog duidelijke overblijfselen aanwezig”.309 De ligging 
en omgeving omschrijft hij als “westelijk gelegen van de zandweg 
Anloo-Eext, tegen de Anlooër strubben, aan den noordelijke rand van 
het grote heideveld, zuidelijk van Anloo”.310 Provincie Drenthe wordt 
genoemd als eigenaar van het hunebed, die het eigendom ten 
geschenk heeft verkregen in juni 1871.311 De ontbrekende hoofdsteen 
D1 die Van Giffen noemt betreft een deksteen.312 Deze deksteen 

304 Van der Sande, 2012, 17. 
305 Van der Sande, 2012, 17. 
306 J.A. Bakker, “July 1878: Lukis and Dryden in Drente,” The Antiquaries Journal , 
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ontbrak blijkens de beschrijving van Lukis en Dryden ook in 1878.313 In 
1952 is het hunebed gerestaureerd.314  
Uit foto’s blijkt dat het hunebed in 1918 nog in het open heideveld lag, 
inmiddels is er bebossing rondom het hunebed (Figuur 9, Figuur 10). 

 
Figuur 9: Foto hunebed D11 uit 1918  Bron: A.E. van Giffen, De hunebedden in Nederland, Utrecht 
1925-1927, fig. D11) 

 
313 W. van der Sande, In het spoor van Lukis and Dryden: twee engelse 

oudheidskundigen tekenen Drentse hunebedden in 1878 (Utrecht: Matrijs, 2015), 
92. 

314 Van der Sande, 2012, 36. 

 
Figuur 10: Foto hunebed D11 in 2022  Bron: foto G.A. van Horssen 

Grafheuvels, vlakgraf, veekraal en urnenveld 
De “grafheuveltijd” zoals Van der Sande het noemt, begon rond 2.750 
v. Chr. en duurde tot kort voor het begin van onze jaartelling.315 Uit de 
eerste helft van deze periode dateren de grafheuvels, ca 2750 – 1200 v 
Chr.316 Dit beslaat ongeveer het laat Neoliticum en de vroege tot 
midden Bronstijd. 317 Van der Sande beschrijft een grafheuvel als een 
aarden heuvel, die bolvormig oogt vanaf de zijkant en rond van 

315 Van der Sande, 2018, 143. 
316 Van der Sande, 2018, 145; Van Popta en Van der Veen, 2021, 25. 
317 Van der Sande, 2018, 143. 
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bovenaf.318 Grafheuvels zijn soms hergebruikt waarbij de grafheuvel 
werd opgehoogd en dus de diameter toenam.319 Buiten grafheuvels 
ontstonden er in de genoemde periode ook graven zonder heuvel, de 
zogenoemde vlakgraven.320 Vanaf 1.200 tot 800 v. Chr. in de late 
bronstijd en ijzertijd, worden grafvelden gebruikt waarin de 
gecremeerde resten van doden worden bijgezet in urnen.321 De urn 
werd in een kuiltje begraven omgeven door een greppel.322 De uit de 
greppel vrijkomende grond werd op de urn geworpen tot een klein 

Figuur 11: Foto onderzoek grafheuvel door Van Giffen. Bron: Van Giffen, Oudheidkundige 
aanteekeningen over Drentsche vondsten (VI) in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 57, 129. 

 
318 Van der Sande, 2018, 145. 
319 Van der Sande, 2018, 145. 
320 Van der Sande, 2018, 145;Van Popta en Van der Veen, 2021, 26. 
321 Van Popta en Van der Veen, 2021, 26; Van der Sande, 2018, 169. 
322 Van der Sande, 2018, 172. 
323 Van der Sande, 2018, 172. 
324 Van der Sande, 2018, 173. 

heuveltje.323 Er is een grote variatie in omvang van de urnenvelden en 
in de vorm van de gebruikte greppels rondom de urnen.324 
 
In het onderzoeksgebied zijn diverse grafheuvels aanwezig. Van Giffen 
onderzocht in 1937 met toestemming van de familie Everts een 
grafheuvel op perceel L 1605. Hij identificeerde deze als een 
tweeperiodenheuvel (meermaals gebruikte grafheuvel) uit de late 
steen- en middenbronstijd.325 Hij deed er diverse vondsten zoals een 
beker, dolk, strijdhamer en bijl (Figuur 11, Figuur 12). 326  
 
In vervolg op vondsten van hunebedaardewerk door H. de Vries in 1950 
en later door W. Glasbergen, is in 1958 door Waterbolk archeologisch 
onderzoek uitgevoerd (Figuur 14, Figuur 16).327 Op basis van de 
vondsten concludeerde hij dat de bewonersgeschiedenis van het 
onderzochte terrein meerdere culturen omvat.328 Zo vond hij 
afvalkuilen uit de hunebedtijd, een veekraal en grafveld uit de vroege 
bekertijd, een nederzetting uit de late bekertijd met groepjes kuilen 
(mogelijk voor afval), akkerland uit de vroege of midden bronstijd en 
kringgrepurnenvelden uit de late bronstijd.329 Op basis van C-14 
onderzoek is met de vondsten de bewoningsgeschiedenis in kaart  
gebracht van in ieder geval 2210 v. Chr. tot 1460 v.Chr.330 Een deel van  

325 A.E. van Giffen, A.E, “Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten 
(VI) ,” in Nieuwe Drentse Volksalmanak 57 red. P.W.J. Van den Berg, J.A. 
Brouwer, en J. Poortman (Assen: Van Gorcum Comp. N.V., 1939), 119-140. 

326 Van Giffen, 1939, 125-126. 
327 H.T. Waterbolk, “Overzicht van het preahistorisch onderzoek in Drenthe in 

1958,” Nieuwe  Drents Volksalmanak 57 (1958): 187-201, 191. 
328 Waterbolk, 1958, 195. 
329 Waterbolk. 1958, 195. 
330 Waterbolk, 1958. 
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Figuur 12: Onderzoeksgegevens van Giffen over de grafheuvel. Bron: Van Giffen, 
Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (VI) in de Nieuwe Drentse 
Volksalmanak 57, 128 

 
Figuur 13: Deel van de vondsten afkomstig van het onderzoek Waterbolk 1958, Volgens de 
beschrijving van Waterbolk zijn dit urnen uit de late bronstijd, bekers uit het vlakgraf, een 
tweetal bekers, een vuurstenen bijltje,  een barnstenen kraal en diverse scherven en 
werktuigen de representatief zijn voor de verschillende bewoningsfasen van het door 
Waterbolk onderzochte gebied. Een eveneens geschonken maalsteen met loper is niet op deze 
foto afgebeeld. Bron: Foto en brief Waterbolk d.d. 17 januari 1966 uit het familiearchief. 
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Figuur 14: Ontgravingslocatie Waterbolk 1985  Bron: H.T. Waterbolk, Preliminary report, 1958, 
p, 60. 

de vondsten is in 1966 door het Biologisch en Archeologisch Instituut 
van de Rijksuniversiteit Groningen aan de familie Everts gegeven, het 
resterend deel is aan het provinciaal museum van Drenthe (het huidige 
Drents museum) geschonken (Figuur 13).331 
 
Bij de aanleg van een zandweg door de NV Boschaanplanting Ter Borgh 
in 1958, op enkele honderden meters van de bovenbeschreven 
opgraving identificeert Waterbolk ook nog een Neolitisch vlakgraf. 332 
Waterbolk geeft in de publicatie waarin dit is opgenomen geen kaart 
met vondstlocatie.  

 
331 Familiearchief, Brief 0.78 van H.T. Waterbolk, 17 januari 1966. 
 

Uit een overzicht van vondsten op en nabij landgoed Ter Borgh zoals 
ontvangen van het Noordelijk Archeologisch depot te Nuis blijkt dat er 
een vlakgraf is gevonden ten oosten van de onderzoekslocatie (Punt 17 
in figuur 17 en bijlage 1). Dit ligt inderdaad enkele honderden meters 
van de eerdere ontgraving van Waterbolk. Provincie Drenthe heeft de 
beschikbare archeologische informatie samengevoegd en op haar 
geoportaal een kaartlaag met hunebedden en grafheuvels opgenomen 
(Figuur 15). Zichtbaar is dat er negentien grafheuvels op het terrein 
aanwezig zijn en een hunebed. 

 
Figuur 15: Hunebed D11 en grafheuvels in en nabij de onderzoekslocatie. Bron: Geoportaal 
Drenthe, kaartlaag grafheuvels en kaartlaag hunebedden. Historisch topografische data 2021 
ArcMAP,  bewerkt door G.A. van Horssen. 

332 Waterbolk, 1958, 196-197. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
50 

 
Figuur 16: Vondstenkaart Waterbolk 1958. Bron:  Preliminary report on the excavations at Anlo in 1957 en 1958 door H.T. Waterbolk, p. 62 
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 Figuur 17:Overzicht vondstlocaties in en rond voormalig. landgoed Ter Borgh. Bron: NAD 2022. 
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Celtic fields 
Een Celtic field is een aaneengesloten systeem van rechthoekige, 
vierkante soms trapezoïdale perceeltjes die omsloten worden door 
wallen.333 Door de gelijkenis met een honingraad worden ze soms 
raatakkers genoemd.334 Ze dateren net als de urnenvelden uit de late 
bronstijd en ijzertijd, ca. 1.200 tot 800 v Chr.335 De Celtic fields werden 
gebruikt als erf, akker en weide.336 Waarschijnlijk werden ze verlaten 
wanneer de akker uitgeput raakte en werd er een nieuwe omwalde 
akker aangelegd.337 Ondanks dat er niet veel bekend is van de 
bewoningsgeschiedenis in de ijzertijd, wordt er toch aangenomen dat 
er kleine nederzettingen binnen de Celtic fields hebben gelegen.338 
Door de tijd heen kon de functie van de akker dan ook wisselen als 
gevolg van de afstand van de akker en de al dan niet verplaatste 
behuizing.339 In het onderzoeksgebied zijn Celtic fields aanwezig aan de 
noordoostzijde. Met behulp van een bewerkte hoogtekaart (hillshade) 
is het mogelijk om terreinreliëf weer te geven waardoor Celtic fields 
zichtbaar gemaakt kunnen worden (Figuur 18). Op de 
onderzoekslocatie zijn Celtic Fields gelegen aan de noordoostzijde. 
 
Karresporen 
Jager heeft op basis van archeologisch onderzoek in kaart gebracht 
welke routes tussen Eext en Anloo zijn ontstaan vanaf de prehistorie. 

Daarbij zijn drie typen onderscheiden, namelijk prehistorische, 
middeleeuwse en post-middeleeuws en recente routes (Figuur 18). 340 
De sporen maken deel uit van een verbinding tussen Emmen en 
Groningen.341 
De door Jager als prehistorisch aangeduide route loopt ten oosten van 
Eext over het onderzoeksgebied richting Schipborg. Wanneer de route 
wordt vergeleken met het tracé waarin karresporen zichtbaar zijn 
gemaakt met behulp van een hoogtekaart blijkt dat de route daar 
grotendeels op ligt en dat de route om de Celtic fields heen loopt. De 
grafheuvels liggen aan weerszijden van die route. Dit bevestigt dat dit 
een prehistorische route kan zijn geweest. 
 
De als middeleeuws geïdentificeerde route tussen Anloo en Eext ligt 
deels op en deels naast het tracé waarin karresporen zichtbaar zijn 
gemaakt met behulp van de hoogtekaart. Uitgaande van de 
karresporen heeft de route meer westelijk gelopen dan door Jager 
aangegeven. Opvallend is dat de route over de Celtic fields loopt. Dat 
moet betekenen dat die niet meer in gebruik waren in de 
middeleeuwen.  
 

 

 
333 Van der Sande, 2018, 178; Van Popta en Van der Vee,n 2021, 26. 
334 Van der Sande, perspectief 2018, 178. 
335 Van Popta en Van der Veen, 2021, 26; Van der Sande, 2018, 178. 
336 Van der Sande, 2018, 178. 
337 Van Popta en Van der Veen, 2021, 26. 
338 Van Popta en Van der Veen 2021,, 26. 
339 Van der Sande, 2018, 178. 

340 S.W. Jager, “A prehistoric route and ancient cart-tracks in the gemeente of Anloo 
Province of Drenthe,” Paleohistoria 27 (1985): 185-246. 

341 R. van Heumen,  In de sporen van het verleden: Een ruimtelijke analyse van 
historische routenetwerken in het Hondsruggebied op basis van karrensporen 
(Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2018), 40. 
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Figuur 18: Historische wegen, karrensporen en Celtic fields, hunebed en grafheuvels geprojecteerd op hoogtekaart met hillshade. Bron: Geodata hoogtekaart AHN 3,hunebedden, grafheuvels en 
karresporen van Geoportaal Drenthe, prehistorische, middeleeuwse en postmiddeleeuwse en recente routes door Jager, 1985, p14 en  reewegen rondom Anloo door Coert weergegeven in Muller, 
1993 bewerkt door G.A. van Horssen. 
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Reewegen en kerkwegen  
Na de kerstening werd Drenthe in de Middeleeuwen verdeeld in zes 
kerkelijke rechtsgebieden die dingspelen werden genoemd.342  Anloo 
lag in het dingspel Oostermoer en was het enige dorp met een kerk.343 
De kerk had daardoor een regionale functie. Vanuit de omliggende 
dorpen waren er wegen ter ontsluiting, de zogenaamde kerkwegen 
(Figuur 19). Oude rituele monumenten zoals hunebedden en 
executieplaatsen werden zo veel mogelijk gemeden.344 
De kerkwegen werden ook gebruikt om overledenen naar de 
begraafplaats te brengen.345 Ze worden ook wel reewegen genoemd. 
Ree betekent waarschijnlijk lijk.346 De kerk- of reewegen kennen een 
karakteristiek webvormig patroon dat de kerk met de omringende 
dorpen zonder kerk verbindt.347 In dit geval zijn het de dorpen Annen, 
Eext, Anderen, Gasteren en Schipborg die door middel van reewegen 
zijn verbonden met de kerk van Anloo.  
 
De reewegen rondom Anloo werden al in 1435 benoemd door broeder 
Everhard van het kerspel Anloo.348 Ook werden ze genoemd door de 
boerenknecht Gerbrandt uit Eext, die over de reeweg zei “de tocht van 
Exte naar Anloe is wel zo’n 2 uur gaans met de lijkwagen, langs de 
heidense grafheuvels, het hunebed en de oude akkertjes”. 349  Kolen 
maakt melding van een reisverslag uit 1694 waarin de weg eveneens 
benoemd werd, maar dan vooral door haar modderige staat.350 Het 
oude kerkepad is nog altijd aanwezig. Vanaf Eext heet de route 

 
342 J. Kolen, “Het religieuze landschap” in Van Jeruzalem tot Ezelakker, veldnamen 

als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, red. H. Elerie en T. 
Spek  (Utrecht: Matrijs, 2009) 279-318, 281. 

343 Kolen, 2009, 285; J. Kolen, “De kerstening van het landschap: De middeleeuwse 
landschapsgeschiedenis van Drenthe,” Trajecta 15 (2006): 325-341, 331;Van der 
Sande, 2018, 251; Spek, 2004, 161. 

344 Kolen, 2009, 285. 

Kerkweg en loopt in noordelijk richting door het Evertsbos waarna hij 
aansluit op de Anderenseweg (Figuur 20).  
 

Figuur 19: Reewegen rondom Anloo. Bron: Reewegen en kerkpaden rondom Anloo door  H. 
Muller, naar Coert 1993, 2017. 

345 Kolen, 2009, 284. 
346 Kolen, 2009, 284. 
347 Kolen, 2009, 284. 
348 “Reewegen en kerkpaden rondom Anloo (2), H. Muller, Historisch Anloo, juni 

2017, www.historischanloo.nl.  
349 Muller, 2017. 
350 Kolen, 2009, 292. 
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Figuur 20: Zicht op de kerk van Anloo vanaf de Kerkweg ter hoogte van het onderzoeksgebied. 
Bron:  Foto G.A. van Horssen. 

 
351 Van Popta en Van der Veen. 2021, 29. 
352 Van Popta en Van der Veen, 2021, 29. 
353 Van Popta en Van der Veen. 2021, 29; J. Heringa,  Drentse Historische Studien V: 

De buurschap en haar Marke (Assen: Provinciaal Bestuur Drenthe, 1982), 1. 
354 Van Popta en Van der Veen, 2021, 29. 
355 K.Timmer,  De marke Anloo (Z.p.:z.n. 1970),2. 

Markegrenzen  
Het onderzoeksgebied ligt gedeeltelijk binnen de grenzen van de Marke 
van Anloo, de oostelijk daarvan gelegen Marke van Annen en de 
zuidelijk gelegen Marke van Eext. Marken waren gezamenlijk beheerde 
gebieden buiten de dorpen.351 Het beheer daarover werd van oudsher 
uitgevoerd door de gezamenlijke buren oftewel de buurschap of 
buurmarke.352 Het buurschap regelde al vóór de dertiende eeuw in 
onderling overleg het beheer van de gemeenschappelijk gronden en 
andere gemeenschappelijke zaken.353 Vanaf de late middeleeuwen 
werden de afspraken daarover vastgelegd in onderlinge waardelen en 
willekeuren.354 De buurschap was eigenaar van de gezamenlijk te 
gebruiken gronden.355 Het gebruik werd verdeeld onder de boeren en 
vond plaats naar rato van  de omvang van de waardelen ofwel de 
hoeveelheid ontgonnen landbouwgrond. De marke werd daarom ook 
wel boermake genoemd.  
De aanliggende heidegronden werden binnen dit systeem vooral benut 
voor het verkrijgen van plaggen voor de potstal waarvan de mest 
vervolgens werd gebruikt op de landbouwgrond.356 Verder werd de 
heide benut als schapenveld, voor turf- en zandwinning en voor het 
vergaren van materiaal voor borstels en bezems. 357Van de marke van 
Anloo is net als van de meeste marken weinig schriftelijk vastgelegd van  
de periode voor 1800.358 Pas in de nieuwe tijd werd het grootste deel 
van de grenzen van de marken exact vastgelegd.359 Daar waar 
oriëntatiepunten ontbraken werden stenen geplaatst om de grenzen te 
markeren.360 Met het invoeren van de markescheiding in de 

356 Brouwer, 1985, 110. 
357 Brouwer, 1985, 110. 
358 Timmer, 1970, 2. 
359 Van Popta en Van der Veen. 2021, 29. 
360 Van Popta en Van der Veen. 2021, 29. 
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negentiende eeuw is de bestuurlijke taak van de buurschappen 
overgenomen door het toen opgerichte bestuursorgaan gemeente. De 
markegronden werden verdeeld onder de markegenoten.361 Hoewel 
de eerste stappen daartoe al gezet werden in 1809 door koning 
Lodewijk duurde het in Drenthe nog lange tijd voordat de werkelijke 
scheiding werd doorgevoerd om grootschalige ontginning mogelijk te 
maken.362 De marke van Anloo werd op 24 september 1848 definitief 
opgeheven.363 Maar net als elders in Drenthe besloten de 
markegenoten om de woeste gronden eerst te laten liggen zonder 
verdeling.364 In de praktijk bleef de marke dus bestaan tot de invoering 
van de kunstmest waarmee de behoefte ontstond tot het ontginnen 
van de woeste gronden.365 
 
Volgens de geodata van het Geoportaal Drenthe zijn er op het 
onderzoeksterrein nog een 3-tal markestenen aanwezig (Figuur 23). 
Twee daarvan zijn in het veld teruggevonden, de middelste van de drie 
stenen op de onderzoekslocatie is niet gevonden (Figuur 21, Figuur 22).  
De markegrenzen in het onderzoeksgebied zijn nog aanwezig. De 
provinciale weg N34 ligt op de markegrens tussen de marken Annen en 
Anloo (Figuur 23). Op de grens tussen deze twee marken en de Marke 
van Eext liggen nu wandelpaden die door het Evertsbos lopen (Figuur 
23). 

 
361 Timmer, 1970, 32. 
362 Heringa 1982, 81. 
363 Timmer, 1970, 32. 

  
Figuur 21: Markesteen aan de westzijde van het onderzoeksterrein. Duidelijk zichtbaar is dat 
de steen is gemarkeerd met een ingekerfd kruis. Bron: Foto G.A. van Horssen. 

 
Figuur 22: Markesteen aan de oostzijde van de locatie. Op deze steen is geen inkerving 
zichtbaar. Bron: Foto G.A. van Horssen. 

 

364 Timmer, 1970, 33. 
365 Timmer, 1970, 34. 
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Figuur 23: Markegrenzen en markestenen. Bron:  Historisch  topografischedata 2021 ArcMAP en geodata markestenen en markegrenzen van Geoportaal Drenthe, bewerkt door G.A. van Horssen. 
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Strubben 
Strubben of strubbe is een aanduiding voor struiken op een heideveld 
die werden afgevreten door schapen.  Na de afschaffing van de 
schaapskuddes groeiden de struiken uit tot hogere meerstammige 
kronkelende bomen.366 Uit een beschrijving van de omgeving uit 1900 
is bekend dat zich ten zuiden van de Zuidesch eikenstrubben 
bevonden.367  Dit komt overeen positie waar de veldnaam “strubben” 
op de kaart is geplaatst die Wieringa opstelde voor de situatie 1832 
(Figuur 26).368 Uit een inventarisatie uit 1983 blijkt dat nog een deel van 
deze strubben resteren en dat de doelstelling is om ze te behouden.369 
Uit veldinventarisatie 2022 blijkt dat de strubben nog altijd aanwezig 
zijn (Figuur 24). 

Grondgebruik 
Henry Havard reist in de laatste kwart van de negentiende eeuw door 
Nederland. Daarbij doet hij Anloo niet aan, maar wel Eext. Hij beschrijft 
het landschap van zowel Eext als Gieten als volgt: “Beide dorpen zijn in 
eene woestijn gelegen. Geene vruchtbare velden, geene verfrisschende 
lommer meer; overal de kale zwartachtige hei en aan den horizont 
enkele houtpartijen met blaauwachtig gebladerte. Geen sterveling gaat 
langs den weg, geen kreet wordt er vernomen, geen ander geluid dan 
het gonzen der insecten en de doffe klank van onze schreden. De 
Keltische gedenkteekenen van Eext en Geiten, verheffen zich te midden 
van deze eenzame woesternij en de beide dorpen, op vijfhonderd 

 
366 K. Gildemacher,, H. Elerie, en T. Spek., “Etymologisch overzicht, selectie van 

naamkundige elemente in het Drentsche Aa-gebied,” in Van Jeruzalem tot 
ezelakker: Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche 
Aa, red. H. Elerie, et al. (Utrecht: Matrijs, 2009) 340-349,347. 

 

367 (Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 32. 
368 “HisGIS,” Fryske Akademy, 2021, https://hisgis.nl. 
369 Staatsbosbeheer, Beheerplansplan voor de boswachterij Anloo,  (Assen: 

Staatsbosbeheer, 1983), 44. 

Figuur 24: Strubben in het Evertsbos. Bron: foto G.A. van Horssen 
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meters afstand van daar gelegen, schijnen zich achter een bolwerk van 
groen te verschuilen, om niet het oog te hebben op dit allertreurigst 
natuurtafereel”.370 Hoewel geen positieve beschrijving blijkt hieruit wel 
dat eind negentiende eeuw zich rondom Eext, waar ook het 
onderzoeksgebied ligt, uitgestrekte heidevelden bevinden met her en 
der wat geboomte. Bij de dorpen ziet hij gebladerde die strubben of 
eikenhakhout zou kunnen zijn.   
De Nederlandse Heidemaatschappij beschreef het terrein rond 1900 
als: “Ten zuiden van de esch van Anloo vindt men het heideveld bedekt 
met wat men in Drente ,,eikenstrubben” noemt. Voor ontginning tot 
bosch toch moet, zal men op dit hooge terrein slagen, ongetwijfeld ene 
zeer zorgvuldige en kostbare grondbewerking voorafgaan”.371   
 
Uit de inventarisatie van de Nederlandse Heidemaatschappij van 1955 
valt op te maken wat het exacte grondgebruik was op het landgoed 
voorafgaand aan de ontginning (Figuur 25). Het terrein bestond voor 
het grootste deel uit heide, her en der woeste grond, een tweetal kleine 
stuifzandpercelen en aan de westzijde een moeras. Aan de noordzijde 
omvat het toekomstige landgoed enkele percelen bouwland waar 
ontginning dus al had plaatsgevonden. Aan de oostzijde staan percelen 
met grove den die eveneens al waren ontgonnen. Aan de noordzijde 
bevinden zich percelen eikenhakhout, al dan niet in combinatie met 
heide. Verder wordt vermeld dat in de buurt van de weg van Eext naar 
Annen een paar kampen grove dennen zijn aangelegd die goed 
groeien.372 Dit komt overeen met de percelen grove den aan de 
oostzijde van het latere landgoed Ter Borgh (Figuur 25).  
 
 

 
370 H. Havard, De bedreigde grenzen: Een togt door de provincien Friesland, 

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg (Haarlem: J.M. 
Schalekamp, 1876), 188. 

Eigendom  
Met behulp van HisGIS, opgezet met behulp van kadastrale informatie  
uit 1832, is inzichtelijk dat de gronden die tot het latere landgoed Ter 
Borgh behoren toen nog in eigendom waren van de Marktgenoten van 
Anloo (aan de noordwestzijde van de Markegrens), de marktgenoten 
van Annen (aan de noordoostzijde van de Markegrens) en de 
Marktgenoten van Eext (aan de zuidzijde van de Markegrens).373  
 
Uit de koopaktes die zijn opgesteld ten behoeve van de aankoop door 
de familieleden Everts blijkt dat de gronden vervolgens in particuliere 

371 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 32. 
372 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 32. 
373 Fryske Akademy 2021. 

Figuur 25: Grondgebruik 1911 op basis van het beheerplan 1955. Bron: Historisch 
geografische data ArcMAP en beheerplan 1955 Nederlandse Heidemaatschappij, bewerkt 
door G.A. van Horssen. 
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handen zijn overgegaan waarna verkoop aan de familie Everts 
plaatsvond. Een uitwerking hiervan is opgenomen in paragraaf 4.4. 

Namen kunnen een indicatie van het landschap zijn. Uit de naam Anloo, 
vroeger gespeld als Anlo bijvoorbeeld kan door het achtervoegsel ‘lo’ 
worden afgeleid dat het gelegen heeft nabij een bos. Keunings en 
Naarding herleiden uit het feit dat bodem van de Drentse essen 
opvallend goed doorlaatbaar zijn dat een lo een bos moet zijn geweest 
met een bepaalde bodemstructuur die tot landbouw uitlokte. 
Daarnaast constateren zij dat de met -lo eindigende namen horen bij 
terreinen op de rand van lage streken. 374 Spek geeft aan de het 

achtervoegsel loo uit de middeleeuwen stamt en dat het gebruikt werd 
om loofbossen op lichte zandgronden aan te duiden.375 De loofbossen 
waren meestal bosweiden die al vanaf de prehistorie werden 
gebruikt.376 Het voorvoegsel ‘an’ verwijst naar een hooggelegen 
nederzetting.377 
 
Met behulp van de veldnamenkaart van Wieringa is een overzicht 
samengesteld van de veldnamen die voorkomen op het latere 
grondgebied van landgoed Ter Borgh (Figuur 26,Tabel 7).   
De betekenis van de namen en naamdelen is gebruikt voor de 
eveneens opgenomen interpretatie van de aangetroffen veldnaam. 
 

 

Tabel 7:Veldnamen voorafgaand aan het Landgoed Ter Borgh rond 1832 en betekenis 

Veldnaam Betekenis naamdelen Interpretatie betekenis veldnaam 
Strubben Strubben of strubbe is gewoonlijk een aanduiding voor struiken op een 

heideveld die werden afgevreten door schapen maar die na de afschaffing 
van de schaapskuddes uitgroeiden tot hogere meerstammige kronkelende 
bomen. Oorspronkelijk zou de term verminkt of verbruikt betekenen als 
verwijzing naar de schapenvraat.378 

De percelen met de naam strubben zullen heidepercelen met struiken zijn geweest. Dit 
is ook op de Bonnekaart van ca. 1900 goed zichtbaar(figuur 5). Ze lagen in een krans 
rond de met eiken begroeide eswal. Mogelijk hebben vogels de eiken uitgezaaid. 

Steenhoorns De aanduiding steen staat mogelijk voor het feit dat er veel stenen in de 
grond zitten.379 Die kunnen afkomstig zijn uit de onderliggende keileem uit 
de Saale-ijstijd. Maar het kan ook betekenen dat er op of nabij het perceel 
een hunebed ligt.380 
Hoorn betekent punt of hoek.381 Het wordt in Drenthe gebruik voor een 
gebogen zandrug die in een lager gelegen deel van het landschap 
uitsteekt. 

Het perceel ligt op de rand van in 1832 ontgonnen gebied en het heideveld. Het is goed 
mogelijk dat er stenen in de grond zaten, maar ook een verwijzing naar het nabijgelegen 
hunebed is een mogelijkheid. Op de hoogtekaart is geen gebogen zandrug aanwezig 
in of nabij het gebied met de aanduiding Steenhoorns 

 
374 H.J. Keuning, en J. Naarding, Het Esdorp (Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche 

Uitgevers-Maatschappij, 1963),25. 
375 Spek, 2004, 199-200. 
376 Van Popta en Van der Veen, 2021, 28; Spek, 2004, 202. 

377 Van Popta en Van der Veen, 2021, 28. 
378 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 347. 
379 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 347. 
380 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 347. 
381 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 344. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
61 

Kostverloren De benaming Kostverloren wijst erop dat het grote moeite heeft gekost om 
op deze plaats iets tot stand te brengen. “Al hetgeen men eraan ten koste 
legde, was verloren geld”.382 

Gezien de ligging van het perceel, naast de Steenhoorns, betrof het hier een perceel 
waarin veel stenen aanwezig waren die de ontginning bemoeilijkte. 

Veld Veld is een aanduiding voor heide en meer algemeen een verwijzing naar 
onbegroeid open land.383 

Gezien de benamingen op historische kaarten zijn de desbetreffende gebieden heide. 

Gagelveen Gagel is een struik die groeit aan de rand van veentjes. Dat wil zeggen in 
milieus die ’s winters overstroomd zijn en ’s zomers droog staan.384 In de 
middeleeuwen was gagel een ingrediënt van de gruit. Gruit was een 
kruidenmengsel dat werd gebruikt als smaakmaker voor bier. Veen 
verwijst naar de grondsoort veen, meer specifiek wordt hoogveen 
bedoeld.385 

Gagelveen lijkt te duiden op een perceel bestaande uit veen waarop Gagel groeide. 
Het valt binnen het huidige verspreidingsgebied van Gagel.386 

Telgenkamp Kamp is de aanduiding voor individuele ontginningen in het veld in de vorm 
van afzonderlijke, omheinde percelen.387  
Telgen zijn aangeplante jonge eikenbomen. 
Telgenkamp is een Drentse benaming voor een omwalde kamp die met 
eikenbomen beplant is.388 

De veldnaam duidt een ontgonnen perceel aan dat is omwald en beplant met 
eikenbomen.  

Kunnenkamp Kamp is de aanduiding voor individuele ontginningen in het veld in de vorm 
van afzonderlijke, omheinde percelen.389   

De veldnaam duidt in ieder geval een ontgonnen perceel aan. Kunnen is mogelijk de 
naam van de ontginner of gebruiker van het perceel. Uit de eigendomsgegevens van 
1832 uit HisGIS is de naam niet te herleiden.390 

Kortlings  Is mogelijk een verwijzing naar een kort perceel. De aanduiding op de kaart is vrij 
globaal. In de directe nabijheid zijn enkele percelen die korter zijn dan de omliggende. 
Kortling zou ook kunnen duiden op de naam van de ontginner of gebruiker van het 
perceel. Uit de eigendomsgegevens van 1832 uit HisGIS is de naam niet te 
herleiden.391 

 
382 “Kostverloren,” J. Kruizinga, en G. Vermeer, Ensie, 22 juni 2018, https://www.ensie.nl. 
383 Keuning en Naarding, 1963, 39. 
384 “Wilde gagel - Myrica gale,” Flora van Nederland, 2022, https://www.floravannederland.nl. 
385 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 348. 
386 Flora van Nederland, 2022. 
387 Keuning en Naarding, 1963, 12. 
388 M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland (Arnhem: Gysbers & van Loon, 1950), 75. 
389 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 344. 
390 Fryske Akademy, 2021. 
391 Fryske Akademy, 2021. 
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Figuur 26: Contour Ter Borgh geprojecteerd op een deel van de kaart van Wieringa. Bron: Veldnamenkaart door Wieringa, 1832 verkregen via https:// HisGIS.nl, bewerkt door G.A. van Horssen 
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Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen wat de 
ontstaansgeschiedenis is van het landschap ter plaatse van landgoed  
Ter Borgh en welke overblijfselen daar nog van zijn, is onderzoek 
verricht naar verschillende aspecten van de ontstaansgeschiedenis.  
 
Op basis van de geologische ontstaansgeschiedenis is duidelijk 
geworden dat de ijstijden een grote invloed hebben gehad op het 
ontstaan van het onderzoeksgebied. Het landschap wordt 
gekarakteriseerd als grondmorene- en stuwwallandschap met aan de 
zuidoostzijde stuifzandlandschap. Onder invloed van de optredende 
temperatuurswisselingen tijdens en tussen de verschillende ijstijden en 
de bijbehorende begroeiing ontstonden moderpodzolen op plaatse 
waar een lemige laag dekzand op het keileem lag. Dit is ter plaatse van 
Ter Borgh het geval aan de noord- en zuidoostzijde. De rest van de 
onderzoekslocatie heeft onder invloed van de aanwezigheid van bos 
een humuspodzolprofiel ontwikkeld. Andere elementen die verbonden 
zijn met de geologische ontstaansgeschiedenis en de invloed van de 
ijstijden aangeven zijn de drie op het terrein aanwezige pingoruïnes. 
Stuifzand zou ook een relict van de ontstaansgeschiedenis kunnen zijn. 
Van de drie in het beheerplan als stuifzand benoemde gebiedjes liggen 
er echter twee buiten de contour van het stuifzandlandschap. Deze 
hebben vermoedelijk een andere, latere ontstaansgeschiedenis. De 
derde als stuifzand aangeduide locatie ligt wel binnen de contour van 
het stuifzand maar is tijdens het ontstaan van Ter Borgh ontgonnen en 
beplant.  
 
Ook de bewoningsgeschiedenis heeft een duidelijke stempel gedrukt 
op het landschap ter plaatse van Ter Borgh. De streek kent een 
bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de tweede helft van het 
midden-Paleoliticum, vanaf ca. 126.000 jaar v. Chr. In het gebied zijn 

het hunebed en de negentien grafheuvels duidelijk zichtbare relicten 
van de oudste bewoningsgeschiedenis. Er zijn ook minder zichtbare 
overblijfselen. Aan de noordwestkant van het gebied zijn restanten van 
prehistorische landbouw aanwezig, zogenaamde Celtic fields. En er 
lopen prehistorische, middeleeuwse en post-middeleeuwse routes 
over de locatie. De meest zichtbare daarvan is de reeweg tussen Eext 
en Anloo, de huidige Kerkweg. Ook de markegrens in het gebied is 
behouden gebleven. Bospaden in het onderzoeksgebied liggen op de 
oude markegrenzen evenals de N34. Er zijn twee markestenen op de 
locatie terug gevonden.  
Het gemeenschappelijk gebruik van de heide ten tijde van de marke 
heeft geresulteerd in het ontstaan van strubben. Strubben zijn volgens 
de veldnaam en een beschrijving uit 1900 aanwezig geweest aan de 
noordkant van de onderzoekslocatie. Uit een inventarisatie van 1983 
blijkt dat er destijds nog maar een gering deel van over was.  Hoewel 
gering is dit deel tot op heden behouden gebleven. 
 
Het landschap vlak voor het stichten van Ter Borgh tenslotte is herleid 
uit de beschrijvingen van het bedrijfsplan uit 1955 en 
bedrijfsaantekeningen. Hieruit blijkt dat het landschap bestond uit 
heide, vennetjes, moeras en hier en daar begroeiing met bomen. Dit 
komt overeen met de Bonnekaart van 1900 en met de informatie die 
herleid is uit de ontstaansgeschiedenis. In totaliteit was er rond 1910 
een landschap passend bij het gebruik als markegrond met al dan niet 
zichtbare relicten van prehistorisch en middeleeuws menselijk gebruik.  
Dat het landschap rond 1910 nog vergelijkbaar was met het gebruik als 
markegrond was ongetwijfeld te danken aan het feit dat het 
grondmorene en stuwwallandschap in combinatie met stuifzand 
betreft. Dit landschap met  haar schrale heide begroeiing was moeilijk 
te ontginnen door in de bodem aanwezige keileem en keien. 
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In de 19e eeuw werden de woeste gronden gezien als renteloos 
kapitaal. Ze lagen op arme zandgronden en waren veelal begroeid met 
heide. Drenthe had begin 19e eeuw nog een fors oppervlak aan woeste 
grond. Rond was 1890 was dat nog altijd 51% van de totale oppervlakte 
van Drenthe, zo ongeveer 135.000 hectare.392 Juist in de jaren twintig 
van de vorige eeuw kwam de ontginning van de woeste gronden sterk 
op gang door de komst van kunstmest, de afschaffing van het 
markebezit en de mechanisatie.393 Voor ontginning was kapitaal nodig. 
Het werd dan ook uitgevoerd door enerzijds de Staat als 
werkverschaffingsprojecten, anderzijds door investerings-
maatschappijen of vermogende particulieren.394  In Drenthe werd de 
door de overheid ondersteunde Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht die vanaf 1818 ontginning en werkverschaffing combineerde 
zoals in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen.395 Na 1850 
kregen de ontginningen een commerciëler karakter.396 Dankzij de 
oprichting van de Nederlandsche heidemaatschappij in 1888 werd het 
kennisniveau over ontginning op een hoger peil gebracht. Zij 
ontwikkelden een techniek die op basis van bodemonderzoek, 
diepploegen met ossenspan of stoomploeg en ruim gebruik van 
kunstmest tot goede resultaten leidde.397 Zij kregen opdrachten tot 
ontginning van vermogende particuliere en de overheid.398 Dit leidde 
deels tot landbouwgrond, deels tot (productie)bos.399 Door bebossing 

 
392 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 93. 
393 Thissen, 1994, 22; E. Raap, en J. Janse. Historische schets van bossen en 

bosaanplant in Nederland (Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en 
Staatsbosbeheer, 2021),23. 

394 Thissen, 1994,30; Raap en Janse, 2021, 13,14. 
395 Thissen, 1991, 38. 
396 Thissen, 1994, 22. 
397 Thissen, 1994, 26. 

kon tevens stuifzand worden beteugeld dat de landerijen en 
nederzettingen bedreigde.400 Er werden lokaal Maatschappijen voor 
boschcultuur opgericht, zoals in Zuidwolde en Gasselte.401 Kleinschalige 
ontginningen werden uitgevoerd door boeren als uitbreiding van 
bestaande boerenbedrijven.402  
De familie Everts behoorde tot de groep vermogende particulieren die 
zich met ontginning en daaropvolgend bebossing bezighielden. Zij 
behoorden tot de industriëlen van Wildervank.  
 
In onderstaande paragrafen zal inzichtelijk worden gemaakt wie de 
stichters van het landgoed waren en wat de bedrijfsgeschiedenis is van 
hun bedrijf Firma Meihuizen en Zoon. Vervolgens wordt onderzocht 
hoe de bezitsverwerving, ontginning en bebossing is uitgevoerd 
waardoor het landgoed tot stand is gekomen, de naamgeving en hoe 
het is beheerd en gebruikt.  

Toen Everhard Everts in 1875 toetrad tot houthandel Meihuizen 
omvatte het bedrijf de windhoutzaagmolen “De Eendracht” met 
aangebouwde stoomzagerij aan het Oosterdiep te Wildervank en een 
houthandel aan het Oosterdiep te Wildervank.403 Het bedrijf richtte 
zich op het drijven van handel in hout, ijzer en aanverwante artikelen, 

398 Thissen, 1994, 26. 
399 Thissen, 1994, 30,33. 
400 Thissen, 1994, 23. 
401 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 34,65. 
402 Thissen, 1994, 22. 
403 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, Gedenkboekje 

geschreven door E.Everts ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de firma 
J.M. Meihuizen & Zoon, Groningen, 1937, 1,12. 
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het zagen van hout, het branden en verkopen van kalk en het bouten, 
kopen, repareren, verkopen en reeden van schepen.404 De bouw van 
zeilschepen was echter sinds 1873 in verval geraakt door de komst van 
stoomschepen. De schepen die tot dan toe gebouwd waren en niet 
verkocht werden in de eigen rederij ingezet.405 Het is bekend dat daarin 
in ieder geval vijf “galjootschepen” en vijf “schonerschepen” waren 
opgenomen.406 De focus van het bedrijf werd verlegd naar de 
leverantie van hout voor de bouw en het onderhoud van fabrieken.407 
Hiertoe werd ook hout geïmporteerd, onder andere uit Amerika en 
landen rondom de Oostzee.408 Het hout werd gelost in Delfzijl en 
vandaar in vlotten vervoerd naar Wildervank.409 Op den duur werd de 
windzaagmolen afgebroken en werkte het hele bedrijf op 
stoomkracht.410 Uit Zweden, Finland en Rusland werden kapbalken 
aangekocht die in Wildervank werden gezaagd en geschaafd (Figuur 
27).411  In eerste instantie werden deze aangekocht van buitenlandse 
exporteurs, maar vanaf 1900 werden ze zelf aangekocht vanuit 
Rusland.412 Tussen 1904 en 1914 was dit het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel.413 Meihuizen had zich inmiddels ontwikkeld tot de 
grootse houthandel in het noorden van Nederland (Figuur 28).414 Er 
werd een kantoor opgericht in Petersburg.415 En er werd een bos 
aangekocht in het Russische Gouvernement Novgorod dat kon dienen 
als reserve voor het geval er geen kapbalken konden worden 
aangekocht op verkopingen of uit de bossen.416 In zijn algemeenheid  

 
404 Advertentie,”Nieuwe Veendammer Courant,”Delpher, 5 juni 1875, p. 3, 

https://www.delpher.nl. 
405 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 4. 
406 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 5. 
407 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 6. 
408 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 7. 
409 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 7. 
410 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 9. 

had de Nederlandse houthandel in de periode 1914-1918 te maken met 
stagnerende aanvoer uit het buitenland.417  

Figuur 27: D.E. Everts tussen de kapbalken, datering en locatie onbekend  Bron: 
Familiearchief. 

 
 

411 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 11. 
412 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 11. 
413 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 11,12. 
414 Goelema, 1993, 684. 
415 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 12. 
416 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 12; 

Meihuizen, 2006, 20. 
417 De Haas, 2008, 90. 
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Figuur 28: Luchtfoto houthandel J.M. Meihuizen & Zoon, ongedateerd. Bron: Privé-archief O. 
Everts. 

Door de Russische revolutie in 1917 ging het eigendom van het bos 
verloren.418 De import van hout werd vervolgens vanuit Finland 
geregeld waarvoor een kantoor in Helsinki werd opgericht.419 Vanaf 

 
418 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 13; 

Meihuizen, 2006, 22. 
419 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 13; 

Meihuizen, 2006, 22. 
420 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 13. 
421 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 13. 
422 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 14. 
423 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937, 16. 
424 E.H. Karel, “Naar een nieuw regionaal bewustzijn 1920-1950,” in Geschiedenis 

van Groningen: Nieuwste tijd - heden, door M. Duijvendak, H. Krips-van der Laan, 

1920 nam de firma Meihuizen ook mijnhout en dwarsliggers op in haar 
assortiment. 420 Doordat de handel in kapbalken verminderde, hoefde 
er minder te worden gezaagd. Het schaven van hout kwam daarvoor in 
de plaats.421 Naast kapbalken werd vanaf 1936 triplex en board 
geïmporteerd uit Polen, Letland, Finland, Rusland en Engeland.422 De 
opslag daarvan vond plaats in Delfzijl.423 De economische crisis die in 
de jaren dertig optrad had een groot effect op de Groninger 
landbouwsector en de daaraan verbonden industrieën en 
bedrijfstakken waaronder de scheepsbouw.424 De houtverkoop liet in 
die jaren sterk terug.425 Vervolgens had de Tweede Wereldoorlog een 
belangrijke impact op de economie en daarmee op de houtsector.426  
Er volgde een sterke opleving na de Tweede Wereldoorlog wat 
vermoedelijk te maken had met de wederopbouw.427 De naoorlogse 
regionale economische ontwikkeling was echter minder gunstig. Oost-
Groningen werd zelfs als “probleemgebied” geclassificeerd.428 Rond 
1959 kwam er een subsidieregeling voor de vestiging van industrie in 
de regio en er werden wegen aangelegd om de afzet van producten uit 
de industrie buiten de regio rendabel te maken.429 Tegelijkertijd werd 
hout als bouwmateriaal steeds meer vervangen door andere 
materialen. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het zagen 
en schaven van hout meer en meer door bedrijven uit de 
houtproducerende en exporterende landen zelf uitgevoerd, waarbij 

J. Van Zuthem, E.H. Karel en D. Bosscher, (Zwolle: Waanders Uitgevers, 2009) 
207-300, 226,231,235. 

425 De Haas, 2008, 93;  Meihuizen, 2006, 22. 
426 Karel, 2009, 271. 
427 De Haas, 2008, 94. 
428 D. Bosscher, “Groningen herontdekt zichzelf,” in Geschiedenis van Groningen: 

Nieuwste tijd-heden, door M. Duijvendak, H. Krips-van der Laan, J. Van Zuthem, 
E.H. Karel en D. Bosscher (Zwolle: Waanders uitgevers, 2009), 301-394, 359. 

429 Bosscher, 2009, 359. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
68 

ook het transport werd overgenomen. De Nederlandse houthandel kon 
alleen rendabel blijven door grootschaligheid.430 De firma Meihuizen 
sloot haar exportkantoor in Helsinki in 1955. Omdat het steeds 
moeilijker werd om voldoende kapbalken in te kopen stopte Meihuizen 
in 1968 met de inkoop en het zagen ervan.431 In datzelfde jaar vond er 
een fusie plaats met de Groninger houthandel Van Calcar en Penon tot 
de Houtunie, Van Calcar, Meihuizen Penon N.V.432 Everhard Evers 
maakt deel uit van de directie van de nieuwe N.V. In 1969 fuseerde de 
N.V vervolgens met de N.V. Groninger Houthandel Groningen.433 
 
De firma Meihuizen belegde haar bedrijfskapitaal in aandelen in diverse 
andere firma’s. Onder andere in de aardappelmeel- en dextrinefabriek 
Duintjer, Wilkens & Meihuizen & Co N.V. te Veendam die was opgericht 
door Jan Melchior Meihuizen in 1870.434 De hierbij samenwerkende 
families Wilkens en Duintjer bezaten verschillende bedrijven in 
Veendam en zijn onderling verwant met de familie Meihuizen. De 
familie Wilkens hield zich bezig met houthandel en scheepsbouw, de 
familie Duintjer dreef op dat moment in Veendam een hotel en een 
dakpannenfabriek.435 Daarnaast had de firma Meihuizen ook aandelen 
in concurrerende bedrijven als de N.V. Hout- en bouwmaterialenhandel 

 
430 De Haas, 2008, 94. 
431 Goelema, 2015; Meihuizen, 2006, 22. 
432 Meihuizen, 2006, 23;”Nieuwsblad van het Noorden,”Delpher, 11-12-1968, p. 11., 

https://www.delpher.nl. 
433Fusie houthandels,”Nieuwsblad van het Noorden,”Delpher, 18 oktobert 1969, p. 

5., https://www.delpher.nl. 
434 Groninger Archieven, toegang 1865 inventarisnummer 1993, Bewjs van 

ontvangst afgegeven door de Twentsche Bank N.V., Groningen, 1951. 
435 Meihuizen, 2006, 27,28. 
436 Groninger Archieven, toegang 1865 inventarisnummer 1991, Houthandel J.M. 

Meihuizen & Zoon, 1837-1970, Groningen, 1919. 

v/h Van der Sluis en Posthuma te Gorredijk.436 Ook blijkt uit de 
jaarstukken 1968/1969 dat het bedrijf eigenaar was van diverse 
woningen aan de Nijverheidskade en enkele weilanden in 
Wildervank.437 De woningen werden bewoond door derden, mogelijk 
werknemers. 

In 1911 kocht Dirk Everhard Everts een perceel grond waarop het latere 
landgoed Ter Borgh is ontstaan.438 Dirk Everhard Everts was een zoon 
van Everhardus Everts (Bijlage 2). Everhardus werkte sinds 1866 bij de 
houthandel Firma Meihuizen en Zn te Wildervank.439 Hij trouwde in mei 
1875 met Arendina Catharina Meihuizen.440 Op 4 juni 1875 richtte hij 
met zijn schoonvader Jan Melchior Meihuizen en zwager Melchior Jans 
Meihuizen de VOF J.M. Meihuizen & Zoon op waarbij zij allen vennoten 
werden van het al sinds 1837 bestaande bedrijf.441 Jan Melchior 
Meihuizen was op dat moment burgemeester van Wildervank.442 
Tussen 1887 en 1937 werden de zoons van zowel Melchior Jans 
Meihuizen als van Everhardus Everts opgenomen in de firma en 
vervolgens hun zoons. In 1906 trad Dirk Everhard toe tot de firma, in 
1937 zijn zoon Everhard. Daardoor kende de firma in 1937 zeven 

437 Groninger Archieven, toegang 1865 inventarisnummer 2005, Jaarstukken 
1969/1969, Groningen, 1969. 

438 Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 108.1, Overzicht van de 
verwerving van het boscomplex, Assen, 1911. 

439 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350 1937, 8. 
440 Groninger Archieven toegang 554 inventarisnummer 69, Genealogische 

aantekeningen betreffende de familie Everts, Groningen, 1948-1950, 17; 
     “Huwelijksregister 1875, akte nummer 39,” Alle Groninger, Groninger Archieven, 

28 mei 1875, https://www.allegroningers.nl. 
441 Advertentie, ”Nieuwe Veendammer Courant,” Delpher, 5 juni 1875. P.3, 

https://www.delpher.nl. 
442 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350 1937, 10. 
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firmanten.443 Buiten zijn werkzaamheden voor de firma Meihuizen was 
Everhardus ook wethouder van de gemeente Wildervank, voorzitter 
van het Nutsbestuur van Wildervank, bestuurslid van de Veenkoloniale 
Levensverzekeringsmaatschappij en vennoot in de steenfabriek W. 
Everts en Co.444  
Uit bewaard gebleven brieven blijkt dat Dirk Everhard Everts inkoop 
van hout en toezicht op het transport hield in Zweden, Finland en 
Rusland.445 Hij verbleef in ieder geval tussen maart 1896 en december 
1896 in Zweden, waarbij hij ook hout inkocht in Finland en Rusland. In 
juni 1897 was hij wederom in Rusland net als in maart 1900, juni 1901, 
maart 1902, juni 1904 en okt 1908. Hij verbleef er telkens meerdere 
maanden. Everhardus Everts bezocht hem zowel in Zweden als in 
Rusland. In november 1903 maakte Dirk Everhard een twee maanden 
durende studiereis naar Amerika.446  
 
Everhardus Everts kocht tussen 1912 en 1917 percelen grond in 
Anloo.447  
Tussen 1919 en 1950 deed Dirk Everhard diverse grondaankopen in het 
gebied, zowel op persoonlijke titel als in naam van de op 3 december 
1937 opgerichte N.V. Boschaanplanting Ter Borgh.448 Buiten zijn werk 

 
443 Groninger Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350 1937, 10,11; 

Meihuizen, 2006, 16. 
444 Advertentie, ”De Noord-Ooster,”Delpher, 18-1-1944, p. 1, 

https://www.delpher.nl. 
445 Groninger Archieven toegang 1865 inventarisnummer 2189, Brieven van D.E. 

Everts, J.M. Everts en P.H. van Timmeren, verblijvende in Rusland aan de firma 
J.M. Meihuizen & zoon te Wildervank betreffende de affaires in Rusland, 
Groningen, 1904, 1908 en 1910.; Groninger Archieven toegang 1865 
inventarisnummer 2189, Brieven ingekomen bij D.E. Everts en J.M. Everts te Sint 
Petersburg, afkomstig van de medefirmanten te Wildervank, Groningen, 1901-
1906. 

 

voor de houthandel was Dirk Everhard Everts directeur van de N.V 
Bosaanplanting “Ter Borgh” en vennoot van de Steenfabriek W. Everts 
en Co te Veendam. Daarnaast vervulde hij commissariaten bij N.V. M. 
Duintjer en Zn  te Wildervank, N.V. Cultuurmaatschappij Kamana te 
Delfzijl en de Papier- en strostoffabriek De Phoenix te Veendam en was 
hij bestuurslid van de Veenkoloniale Levensverzekeringsmaatschappij 
te Veendam, de N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek te 
Appingedam, Vesta te Arnhem en N.V. Houthandel v/h G. Key te 
Amsterdam.449 
 
De zoon van Dirk Everhard Everts, Everhard Everts, was de laatste Everts 
die percelen grond aankocht ten behoeve van de N.V. Boschaanplanting  
Ter Borgh. Dit vond plaatst tussen 1959 en 1969.450  
 
Dirk Everhard Everts woonde in Wildervank aan de Nijverheidskade 
waar ook het bedrijf Meihuizen gevestigd was. In 1908 liet Dirk 
Everhard Everts er villa De Molen bouwen aan de Nijverheidskade 22  
Figuur 29).451 Zijn broer Jan Melchior, medefirmant bij Meihuizen,  
 

446 Groninger Archieven toegang 1865 inventarisnummer 2190, Brieven ingekomen 
bij D.E. Everts en J.M. Everts te Sint Petersburg, afkomstig van de medefirmanten 
te Wildervank, Groningen, 1948-1950, 17. 

447 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108, 1911-1969. 
448 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108, 1911-1969;  Drents Archief 

toegang 0244 inventarisnummer 1, Akte van oprichting van de naamloze 
vennootschap N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh, Assen, 3 december 1937. 

449 Familiebericht,” Delpher, 26 juli 1952. https://www.delpher.nl. 
450 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108, 1911-1969. 
451“Rijksmonumentenregister, Monumentnummer 515436,” Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, 2021, https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl. 
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Figuur 29: Ansichtkaart met daarop villa de Molen met links daarvan de boerderij van de 
familie Ter Borgh en links daarvan de villa van J.M. Everts. Bron: https://www.remeijer.nl) 

bouwde een naamloze villa in 1907 aan de Nijverheidskade 20.452 Er 
tussen lag een boerderij die toebehoorde aan de familie Van der Borgh 
(Figuur 30).453 De boerderij werd kennelijk Ter Borgh genoemd en lijkt 
de naamgever te zijn van het latere landgoed.454  
 
Landgoed Ter Borgh wordt van 1970 tot 2019 op de topografische 
kaarten vermeld, gespeld als Landgoed Terborgh. Het woonhuis en 
jachthuis met dezelfde naam zijn vanaf 1954 opgenomen op de 
topografische kaart. 

 
452 “Rijksmonumentenregister, Monumentnummer 515431,” Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, 2021, https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl. 
453 “Boerenbehuizing van Van der Borgh naast de Molen," Veenkoloniaal museum, 

Beeldbankgroningen, 2015 https://www.beeldbankgroningen.nl. 

 
Figuur 30: Boerderij van de familie Van der Borgh. Bron Veenkoloniaal museum, beeldbank. 

De grondaankopen van het zich ten zuiden van Anloo uitbreidende 
landgoed hebben plaatsgevonden tussen 1911 en 1969 (Tabel 4 en 
Bijlage 3). Dit betroffen zowel rechtstreekse aankopen als aankoop via 
publieke verkoping. Ook werd er grond geruild. Van 1911 tot begin 
1935 werden de gronden door Everhardus of Dirk Everhard Everts 
persoonlijk aangekocht. Op 3 december 1937 werd de N.V. 
Boschaanplanting Ter Borgh opgericht.455 De aankopen na die datum 
werden bij het eigendom van de N.V. gevoegd (Tabel 8).456  

454 O. Everts, persoonlijke communicatie, 30 april 2022. 
455 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 1, 1937. 
456 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108, 1911-1969. 
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Tabel 8: Eigendom en kopers van  percelen grond voor landgoed Ter Borgh  

Noot: Samengesteld op basis van gegevens uit de aan- en verkoopakten 1911-1969, Drents 
Archief, toegang, inventarisnummer 108.  

Bij zeven aankopen via publieke verkoop lieten de Evertsen zich 
vertegenwoordigen door derden. In het geval van de veiling op 19 
november 1935 zelfs door drie personen die elk verschillende kavels 
aankochten.457 Waarschijnlijk werd dit gedaan om prijsopdrijving te 
voorkomen.458 Ook werden boekhouder Prummel, notarisklerk Knoop, 
notarisklerk Lamberts en jachtopzichter Maas Pluijm ingezet als 
vertegenwoordigers van de N.V. bij afhandeling van reguliere aankoop- 

 
457 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.63, 1911-1969. 
458 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021; O. Everts, 

persoonlijke communicatie, 30 april 2022. 
459 Drents archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.72, 1954; Drents archief, 

toegang 0244, inventarisnummer 108.74, 1957; Drents archief, toegang 0244, 
inventarisnummer 108, 1942; Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 
108 1947; Drents archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.65 1938. 

460 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.62, 1935, Drents archief, 
toegang 0244, inventarisstuk 108.42, 1926. 

of ruilaktes.459 Gerard Heuveld en Maas Pluijm vertegenwoordigden 
Dirk Everhard Everts bij zijn aankopen in 1935 en 1926.460 
 
De omvang van de percelen is niet in alle gevallen opgenomen in de 
aktes, waardoor de totale omvang van het bezit per periode onzeker is. 
In de oprichtingsakte van de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh werd als 
eigendom ingebracht “een huis met schuur, erf en diverse percelen 
bosch en heide gelegen onder Anlo ….. tezamen gemeten op 
tweehonderd hectares twee en zeventig aren een en vijftig centiare”.461 
Hiervan werd negentig are uitgezonderd dat in eigendom van D.E. 
Everts bleef, hetgeen het totaal op 182,5 hectare brengt.  Uit 
Inventarisaties van de Nederlandse Heidemaatschappij in 1944 en 1955 
blijkt dat de omvang in die jaren resp. 157,49 ha en 210,08 hectare  
besloeg.462  
 
Uit de aankoopaktes blijkt dat de markescheiding in dit gebied al was 
afgerond. De marke komt namelijk niet voor in de akten als verkopende 
partij. In twee gevallen is een overeenkomst met de Hervormde kerk te 
Anloo aangegaan, alle overige aktes zijn afgesloten met 
particulieren.463 Wanneer de woonplaats van alle in de akte benoemde 
personen wordt beschouwd wordt duidelijk dat het merendeel hiervan 
in of rond Anloo woonde (Figuur 31). Slechts 21 betrokkenen woonden 
niet in Drenthe, Groningen of Friesland. Opvallend zijn de twee 

461 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 1, 1937. 
462Nederlandsche Heidemaatschappij, Bedrijfsplan voor gronden gelegen onder de 

gemeente Anlo” (Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1944),2; 
Nederlandse Heidemaatschappij, Bedrijfsplan voor het landgoed ‘Ter Borgh’ voor 
de periode van augustus 1955 – augustus 1965” (Arnhem, Nederlandse 
Heidemaatschappij, 1955),8.  

463 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108 1911-1969. 

Periode Koper Bij aankoop vertegenwoordigd door 

1911 D.E. Everts Gerard Hendrik Mulder, makelaar Veendam (1x) 

1912 - 1917 E. Everts (sr)  - 

1919-1935 D.E. Everts 

Maas Pluijm (4), Jan Mulder, landbouwer Anlo (2x), 
Geert Heuveld Anlo (1x), Tonnis Knoop notarisklerk 
Eext (1x), Harm Mulder koopman Annen(2x), Albert 
Mulder Anlo (2x), Albert Greving landbouwer Anlo (2x) 

1938-1950 

D.E. Everts of 
derden namens 
N.V. 

Berend Lamberts notarisklerk Zuidlaren (2x), Tonnis 
Knoop notarisklerk Eext (1x), Maas Pluijm (1x) 

1954-1969 

E. Everts (jr) of 
derden namens 
de N.V. 

Tonnis Knoop notarisklerk Eext (1x), Dirk-Jan ten 
Oever, boswachter (1x), Harm Prummel, boekhouder 
Veendam (1x) 
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betrokkenen in Argentinië en Indonesië. De verkopen betroffen in deze 
gevallen een vermoedelijke investering en een erfenis.464 Door verkoop 
van geërfde grond was het aantal betrokken personen in sommige 
aktes hoog, tot een maximum van 23 personen.465  
 
De prijzen van de grond lagen tussen 1911 en 1957 rond de één gulden 
per are heide of woeste grond en rond de drie gulden per are voor bos 
of bouwland (Figuur 32). Vanaf 1957 stegen de prijzen van tien tot 
vijfenvijftig gulden per are voor zowel bos, heide als woeste grond.  
 
De perceelsgrootte per kadastraal perceel was niet in alle gevallen 
herleidbaar, doordat niet in elke akte de perceelomvang per kadastraal 
perceel is opgenomen of omdat de omvang in zijn geheel ontbreekt. 
Daar waar deze wel is weergegeven wordt dat gedaan in ares. Grofweg 
omvatten de aangekochte percelen bouwland per kadastraal nummer 
12 tot 20 are (1.200 – 2.000 m2). De omvang van de percelen bos of 
hakbos ligt relatief vaak rond de 18 are (1.800 m2) per kadastraal 
nummer maar de omvang varieert tot een maximum van 1.975 are 
(197.500 m2). Aangekochte percelen heide of woeste grond waren zeer 
divers van omvang per kadastraal nummer variërend van 8,5 tot 1.390 
are (850 – 139.000 m2). 
 
Aankoop overig eigendom 
Aan de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh werd in 1939 ook het 
eigendom van een boerderij in Sellingen met erf en landerijen van in 
totaal ruim 23 hectare overgedragen door Dirk Everhard Everts.466  

Figuur 31: Woonplaats verkopers van grond aan N.V. Boschaanplanting Ter Borgh of familie 
Everts). Bron Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 1, World topographic map , 
ArcMAP, bewerkt door G.A. van Horssen.

 
464 Drents archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.19, 1922, Drents Archief 

toegang 0244, inventarisnummer 108.63 1935. 
465 Drents achief, toegang, inventarisnummer 108, 1922. 

466 Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 111, Akte van overdracht door 
Dirk Everhard Everts aan de N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh" van een boerderij 
met schuur, erf, tuin en landerijen te Sellingen, Assen, 31 maart 1939. 
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Figuur 32:Prijsontwikkeling aangekochte grond in gulden/are.  Bron Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 1, bewerkt door G.A. van Horssen

Op 23 oktober 1940 kocht de N.V. daar nog elf are bij.467 Vervolgens 
werden de boerderij en landerijen voor onbepaalde tijd verpacht en 
uiteindelijk in 1964 verkocht.   
 
Verkoop ten behoeve van aanleg N34 
De Rijksafdeling Verkeer en Waterstaat koopt in 1962 ruim 129,6 are  

 
467 Drents Archief toegang 0244 inventarisnumnmer 112, Onderhandse akte van 

verkoop en overdracht door de Staat der Nederlanden aan de N.V. 
Bosaanplanting "Ter Borgh" van een perceeltje grond te Sellingen, Assen, 23 
oktober 1940. 

(1,2 hectare) grond van de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh voor de 
aanleg van de provinciale weg Groningen-Emmen.468 Deze weg is in 
delen aangelegd. De financiering voor het wegdeel Eext- Westlaren 
wordt in 1966 vermeld.469 De provinciale weg is voor het eerst op kaart 
zichtbaar op de topografische kaart van 1970 (Figuur 33).   

468 Algemeen Rijksarchief, archiefbloknummer 5102 inventarisnummer 808, 
Natuurschoonwet Landgoed Ter Borgh in Anloo, Assen: Nationaal Archief, 25 
oktober 1962. 

469 ”Nieuwsblad van het noorden,” Delpher, 7 oktober 1964 P.15, 
https://www.delpher.nl. 
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Figuur 33: Weergave van de provinciale weg Groningen-Emmen ter hoogte van Anloo op de 
topografische kaart van 1970. Bron: https://www.Topotijdreis.nl 

Onderhandse verkoop N.V. Bosaanplanting Ter Borgh  
Nadat de boswachter Ten Oever niet langer meer gebruik maakte van 
de boswachterswoning is deze in 1962 verkocht aan één van de 
familieleden met daarbij 95 are grond.470 Een ander familielid kocht in 
1967 de hut bij het Gagelveen inclusief 1,66 ha grond. Buiten de 
financiële verrekening komt in ruil daarvoor de zogenaamde 
“Pastorieakker” bij Anloo vanuit privébezit in bezit van de N.V.471 

 
470 Drents Archief toegang 0244, inventarisnummer 109, Akte van verkoop en 

overdracht door de N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh" aan Marie Everts gehuwd 
met Jacobus ten Sijthoff te Groningen van de boswachterswoning te Anloo, 
Assen, 18 oktober 1962. 

De ontginning van het landgoed Ter Borgh is gedeeltelijk uitgevoerd 
door de Nederlandse Heidemaatschappij in opdracht van de N.V. 
Boschaanplanting Ter Borgh en gedeeltelijk door de N.V. zelf. Een klein 
deel van de aangekochte terreinen was al ontgonnen (Tabel 9).  
Tabel 9: Overzicht omvang ontginning en overig terrein Landgoed Ter Borgh 1955. Bron: 
bedrijfsplan Nederlandse Heidemaatschappij 1955. 

Omschrijving Omvang (ha) 

Ontginning door NHM in opdracht van N.V. Boschaanplanting 
Ter Borgh 

76,78 

Ontginning door N.V. Boschaanplanting Ter Borgh  35,59 
Aanplant door N.V. Boschaanplanting Ter Borgh 29,23 
Ontginning voorafgaand aan aankoop 6,65 
Woeste grond 45,41 
Bouwland 6,65 
Woning/ schuur met erf 0,1 

Water 0,52 

De ontginning door de Nederlandse Heidemaatschappij bestond uit het 
ploegen met een motorploeg tot 40 cm diepte en vervolgens bemesten 
met (Thomas)slakkenmeel met een hoeveelheid van 300 kg/ha.472 
Thomasslakkenmeel is een fosfaathoudende meststof.473 Het werd 
gemaakt uit hoogovenslakken die overbleven bij de staalproductie 
volgens het Thomasproces.474 Thomasslakkenmeel bevat naast fosfaat 

471 Familiearchief, Register houdende de notulen van de vergaderingen van 
aandeelhouders van de N.V, sinds 1973 B.V. Bosaanplanting "Ter Borgh, Anloo, 
1938, 1940, 1952-1980. 

472 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
473 M. Welink,“1956: Thomasslakkenmeel strooien,” Boerderij, (2018), 

www.boerderij.nl. 
474 M. Welink, 2018. 
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veel kalk waardoor het een goede meststof was voor de zure 
zandgronden.475 De Nederlandse Heidemaatschappij is ingeschakeld in 
1918, 1926, 1927, 1928 en 1929.476 Op de ontgonnen terreinen zijn 
vaksgewijs diverse soorten naaldbomen aangeplant (lariks, 
douglasspar, fijnspar, sitkaspar, corsicaanse den en grove den). In het 
geval van fijnspar en lariks werd dat gecombineerd met een 
onderbeplanting van witte els.477 De witte els diende als beschutting 
tegen de wind.478  In enkele vakken werd eik aangeplant.479 De 
afmeting van de aanplant is onbekend. In een enkel geval werd er 
gezaaid (grove den of eik). Daar waar oorspronkelijk stuifzand was, 
werden plankjes tussen de aanplant aangebracht.480 Kennelijk was dit 
om verstuiving te voorkomen. 
 
De ontginning door de N.V. zelf gebeurde door het spitten van stroken 
grond tot een diepte van 40 cm of door het spitten van plantgaten tot 
40 cm diepte. De bemesting werd uitgevoerd met 
(Thomas)slakkenmeel of in een enkel geval met Algiersfosfaat. Daar 
waar de bodem voldoende doorlatend was werd niet geploegd of 
gespit maar alleen bemest voorafgaand aan de aanplant. In 1951-1953 
werd gebruik gemaakt van het voorgewas lupine voorafgaand aan de 
bosaanplant.481 Lupine is een vlinderbloemige. Vlinderbloemige 
planten zijn in staat om stikstof vast te leggen dat na onderploegen van 

 
475 M. Welink, 2018. 
476 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
477 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
478 J.J.M. Jansen, “Staatsbossen in Drenthe” in Zwerven door Drenthe, het land der 

hunebedden, red F.I. Brouwer (Assen: Van Gorcum & comp. N.V., 1939), 32-
37,34. 

479 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
480 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
481 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 

het gewas vrijkomt voor het daaropvolgende gewas en voegen door 
hun bladafval humus aan de bodem toe.482 Tijdens de groei voorkomt 
het “veronkruiding en verheiding”.483 Ook besteedde de N.V. de 
ontginning van vier hectare woeste grond uit aan een nabij wonende 
boer als tegenprestatie voor een renteloze lening.484  De inplant door 
de N.V. is qua soorten vergelijkbaar met de inplant op de door de 
Nederlandse Heidemaatschappij ontgonnen terreinen.485   
 
Op de terreinen die al ontgonnen waren voorafgaand aan de aankoop 
was in 1912 grove den geplant. Deze zijn als gevolg van stakenroof 
geveld en herplant met douglas spar.486 Stakenroof treedt op wanneer 
er bonenstaken en ander geriefhout wordt geoogst in jong (tien tot 
twintig jaar oud) dicht op elkaar geplant bos. Soms leidt dat tot te 
weinig keuze in kwalitatief goede en redelijk takvrije bomen.487 
 
Wanneer de ontginningsdata worden geanalyseerd blijken een aantal 
zaken (Figuur 34). Ten eerste was het blijkbaar niet nodig om het gehele 
terrein te ontginnen. De percelen eikenhakhout, een groot deel van de 
heide, een perceel stuifzand en enkele percelen woeste grond hoefden 
of waren nog niet ontgonnen in 1955. Waar wel ontginning heeft 
plaatsgevonden valt op dat dit met name in de jaren twintig van de 
vorige eeuw is uitgevoerd. 

482 J. Schröder, “Nut en noodzaak van vlinderbloemigen in de biologische landbouw: 
N-binding op waarde beoordeeld,” Ekoland (2000): 17-19; Jansen, 1939, 34. 

483 Jansen, 1939, 34. 
484 Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 123, Onderhandse 

overeenkomst tot landontginning tussen H. Regien te Anloo en de N.V. 
Bosaanplanting "Ter Borgh", Assen, 1953. 

485 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
486 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
487 R. Sinke en K. van Son, Persoonlijke communicatie, 22 februari 2022. 
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Figuur 34: Ontginning en ontginners van het landgoed Ter Borg. Bron:  Bedrijfsplan Nederlandsche Heidemaatschappij 1955, bewerkt door G.A. van Horssen. 
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Dit blijkt ook uit het bedrijfsplan 1955.488 De heide werd beplant met 
lariks zonder voorbewerking. Eikenhakhout werd gehandhaafd of in 
sommige gevallen aanvullend beplant met lariks of douglasspar. 
Terreinen met eik, beuk en berk werden eveneens gehandhaafd.  

Verspreid over het landgoed was op een drietal plaatsen een kwekerij 
aanwezig. Hieruit kan afgeleid worden dat minimaal een deel van de 
aanplant zelf gekweekt werd voorafgaand aan de aanplant. Uit de 
inventarisatie van 1955 blijkt dat lariks en fijnspar de toonaangevende 
houtsoorten waren (Figuur 35). Samen maakten ze 63% van de beboste 
oppervlakte van het landgoed uit. Van de totale omvang van het 
landgoed is 66% bebost (Figuur 36).489  

 
Figuur 35: Samenstelling van het landgoed Ter Borgh in 1955. Bron: Bedrijfsplan 
Nederlandsche Heidemaatschappij 1955, p8. 

 
488 Nederlandse Heidemaatschappij, 1955. 

Figuur 36: Samenstelling opgaand bos op het landgoed Ter Borgh in 1955. Bron: Bedrijfsplan 
Nederlandsche Heidemaatschappij 1955, p8. 

Wanneer de aanplant wordt verbeeld in een kaart wordt duidelijk dat 
de aanplant niet alleen divers van samenstelling was, maar ook divers 
verdeeld over het terrein is aangeplant (Figuur 37). Daarnaast zijn de 
soorten in wisselende combinaties gemengd. Het eindresultaat oogt als 
een lappendeken. 
 
Buiten de ontgonnen en met bomen beplante vakken, omvatte het 
landgoed in 1955 nog een ruime hoeveelheid woeste grond, water, 
bouwland en een erf met woning (de hut) bij het Gagelveen en een 
erf met schuur (Figuur 36). 

489 Nederlandse Heidemaatschappij, 1955. 
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 Figuur 37: Beplanting en gebruik van het landgoed. Bron: Bedrijfsplan Nederlandse Heidemaatschappij 1955, Historisch topografische data, ArcMAP, bewerkt door G.A. van Horssen.
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Het landgoed bestond deels uit percelen die bij aankoop al beplant 
waren en uit woest grond of heide die door de N.V. Boschaanplanting 
Ter Borgh of door de Nederlandse Heidemaatschappij zijn aangeplant. 
Uit de beheerplannen blijkt dat de doelstelling was om een 
productiebos aan te leggen. Zo verwachtte de Nederlandse 
Heidemaatschappij dat er in de periode 1944 – 1954 in totaal 2.020 m3 
naaldhout geoogst kon worden uit het landgoed Ter Borgh, tussen 1955 
en 1975 ongeveer 2.470 m3 hout.490 
 
Niet alle administratieve stukken met betrekking tot het landgoed zijn 
bewaard gebleven. Wel zijn er weekrapporten van de boswachter 
bewaard gebleven uit de periode oktober 1952 tot november 1956.491 
Uit analyse van de weekstaten van 1953 blijkt dat er palen, lijnpalen, 
juffers, ruiters, kiembakjes, kaphout, zaaghout, brandhout, kisthout, 
pionierhout, mijnhout, gebinthout, gezaagd hout, wolhout, afvalhout, 
(bonen)stokken, kortelingen, zaagstukken, stammetjes, takkenbossen, 
dennegroen en boompjes werden verkocht. Met name palen werden 
geleverd aan Meihuizen in Wildervank. Verder werd er geleverd aan 
diverse particulieren maar ook aan de turfstrooiselfabriek in Erica, de 
vezelfabriek in Hoogezand en diverse timmer- en aannemersbedrijven. 
Mijnhout werd per trein vanaf station Eext geleverd aan de 
staatsmijnen Emma en Maurits (Limburg) en de mijn bij Dinslaken 
(Ruhrgebied, Duitsland). 

 
490 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1944, 2; Nederlandse Heidemaatschappij, 

1955, 21. 
491 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 122, D.J. ten Oever, Anloo, 

boswachter op "Ter Borgh”, Assen, 1950- 1956. 
492 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 133, Stukken betreffende de 

omzet en de voorraden in guldens en in kubieke meters van de N.V. 
Bosaanplanting "Ter Borgh", Assen, 1956.  

 
Everhard Everts verwachtte in de periode 1956- 1959 ongeveer 3.960 
m3 larikshout te kunnen oogsten, waarvan 2.070 m3 in 1956.492 De 
daadwerkelijk totale houtoogst in 1956 bedroeg echter 571,6 m3.493 
Maar in 1956 is er buiten het hout afkomstig uit het eigen bos ook nog 
eens 4.285 m3 “vreemd hout” afgezet via de N.V. Bosaanplanting Ter 
Borgh. Beide zijn vanwege het prijspeil gerubriceerd in vezelhout, 
mijnhout, ruiters, juffers/palen/zaaghout, kiembakjes en 
gewolmaniseerde palen. Uit het eigen bos is met name vezelhout, 
mijnhout en juffers/palen/zaaghout afgezet, respectievelijk 119, 187 
en 179 m3. Het “vreemde hout” is vooral afgezet als vezelhout (1.858 
m3) en mijnhout (1.808 m3).494 
 
Omdat het aankopen en verwerken van vreemd hout administratief te 
kunnen scheiden van de administratie van de N.V. besluiten de 
aandeelhouders in 1957 om deze werkzaamheden onder te brengen in 
de op te richten Houthandel N.V. Hierin zullen de N.V. Ter Borgh, 
Everhard Everts en boswachter Ten Oever als aandeelhouders worden 
opgenomen.495 Uiteindelijk is in juni 1958 de Noord Nederlandse 
Rondhouthandel opgericht. Ter Borgh kon als onderleverancier de 
leverantie van mijnhout voortzetten.496 
 
In 1963 werd geconstateerd dat door de daling van de houtprijzen en 
de stijging van het arbeidsloon de houtbouw onrendabel was 

493 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 133 1956. 
494 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 133, 1956. 
495 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980. 
496 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980, 45. 
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geworden.497 De daling zette door maar in de loop van de zestiger jaren 
stegen de houtprijzen weer. De houtproductie op landgoed Ter Borgh 
werd toen nog altijd uitgevoerd, maar wel met minder inzet van 
mankracht. 498 

Dirk Everhard Everts woonde ten tijde van de stichting van het 
landgoed in Wildervank. Ten westen van Anloo, buiten het landgoed, is 
rond 1920 een recreatiewoning met garage gebouwd, ontworpen door 
J. van Houten (voor de bouw van de woning zijn in juni 1938 gegund 
Figuur 38).499 Door de familie wordt dit het jachthuis genoemd. Het 
jachthuis is af en toe gebruikt voor langdurig verblijf en wordt tot de 
dag van vandaag recreatief gebruikt door de nazaten van de familie 
Everts.500 Ten oosten van de recreatiewoning is een dienstwoning 
gebouwd, eveneens ontworpen door J. van Houten (Figuur 39).  
Van Houten was in dienst bij de gemeente Anloo en werd in 1916 
benoemd tot gemeente-opzichter. Hij was tevens bevoegd om in de 
avonduren bouwtekeningen te maken.501 
 
Volgens het monumentenregister zou de dienstwoning gebouwd zijn in 
1930. 502 Dat lijkt niet te kloppen. De ontwerptekening (blauwdruk) 
voor de bouw van woning is gedateerd op 28 april 1938.503 De 
werkzaamheden voor de bouw van de woning zijn in juni 1938 gegund 

 
497 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,68. 
498 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980, 70-100. 
499 “Rijksmonumentenregister, Monumentnummer 510973 Terborgh,” Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, 2021, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl. 

500 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
501 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 510973, 2021. 

Figuur 38: Foto jachthuis, datering onbekend. Bron: Familiearchief. 

 
aan een aannemer uit Zuidlaren. De woning wordt daarbij 
jachtopzienerswoning genoemd.504 Suringar herinnert zich dat de 
boswachter met zijn gezin in eerste instantie in de keuken van het 
jachthuis woonde en daarna verhuisd is naar de inmiddels gebouwde 
jachtopzichterswoning.505 De woning zal dus na 1930 gebouwd zijn.  

502 “Rijksmonumentenregister, Monumentnummer 510974 Terborgh,” Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 2021, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl. 

503 Bouwarchief gemeente As en Hunze, Ontwerp Jachtopzienerswoning te Anlo, J. 
van Houten, 28 april 1938. 

504 Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen, “De Noord-Ooster,” Delpher, 30 juni 
1938, p.3., https://www.delpher.nl. 

505 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
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De woning is na het vertrek van de boswachter verkocht aan een 
familielid, vervolgens verbouwd in 1962 en wordt nog altijd als woning  
gebruikt.506 Voor de daarna aangenomen boswachter is een woning  
gebouwd aan de oostzijde van het landgoed.507 
 

 
Figuur 39: Fragmenten uit de blauwdruk voor de bouw van de jachtopzienerswoning 28 april  

1938. Bron: Archief gemeente Aa en Hunze. 

Aan het Gagelveen is in 1942 een Noorse blokhut gebouwd die de 
familie  “de hut” noemt. In 1944, 1945 en rond 1960 is deze uitgebouwd 
tot de huidige omvang. De hut is zowel als recreatiewoning als 
permanente woning gebruikt.508  

 

 
506 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 510974, 2021. 
507 Drents Archief toegang 0244 inventarisnummer 110, Stukken betreffende de 

verkoop van omstreeks 163 ha bosgrond door de N.V Bosaanplanting "Ter 
Borgh" aan de Staat der Nederlanden en betreffende de gedeeltelijke liguidatie 
van de N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh", Assen, 1971-1972. 

508 O. Everts, Persoonlijke communicatie, 30 april 2022. 
509 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 29 november 2021; Nederlandse 

Heidemaatschappij, 1955. 
510 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 

Op het landgoed werd een schuur gebouwd met een waterput. Deze 
bevond zich nabij “de kleine heide ”en werd “de Bosuil” genoemd. 509 
Everhardus Everts sliep er weleens in, later werd de schuur gebruikt als 
werkschuur voor de bosarbeiders.510 

Het landgoed werd beheerd door een beperkt aantal mensen. Er was 
in ieder geval een boswachter (Ten Oever) en een jachtopzichter 
(Pluijm later Hovenkamp).511 Bij aanplantwerkzaamheden was meer 
mankracht nodig. Dan werd er gebruik gemaakt van losse 
arbeidskrachten (Figuur 40).512 Voor de werkzaamheden in het bos kon 
verder gebruik gemaakt worden van een trekpaard.513 In de notulen 
van de aandeelhoudersvergadering van oktober 1960 is sprake van een 
paard waarvoor een stal gebouwd gaat worden en waarvoor een 
weiland gemaakt zal worden in het bos.514 De stal is er nooit 
gekomen.515 Het weiland lag nabij het latere onderduikershol.516 

511 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
512 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 29 november 2021; Advertentie, 

“Provinciale Drentsche en Asser courant,” Delpher, 28 september 1945, p.8, 
https://www.delpher.nl. 

513 O. Everts, Persoonlijke communicatie, 30 april 2022; B. Suringar, Persoonlijke 
communicatie, 1 juli 2022.  

514 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,58. 
515 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
516 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
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Figuur 40: Fragment uit de Provinciale Drentsche en Asser courant van 28 september 1945. 
Bron: https://www.delpher.nl. 

Uit de weekstaten die Ten Oever opstelde over zijn werkzaamheden 
blijkt dat hij buiten boswerkzaamheden ook onderhoud aan de huizen 
pleegde en een bijdrage leverde aan de organisatie van de jacht. Verder 
regelde hij verkoop van hout of houtproducten uit het bos en eventueel 
transport daarvoor.517 Er werd ook hout aangekocht uit andere bossen. 
Ten Oever regelde 1953 de kap en transport van hout ongeveer 200 m3 
hout uit Appelscha. In datzelfde jaar wordt door Ten Oever ook melding 
gemaakt van hout afkomstig uit Gieten. 
In de loop van 1956 kreeg de boswachter een assistent boswachter.518 
Een jaar later werd er een kantoorbediende gezocht voor het kantoor 
van de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh in Anloo.519  
 
Na de oprichting van de Noord Nederlandse Rondhouthandel stopte 
boswachter Ten Oever met zijn werkzaamheden voor de N.V. De 
nieuwe boswachter-voorwerker werd Schuiling. Ook wilde de N.V. met 
vaste arbeiders werken. In de notulen van de aandeelhouders-
vergadering van 3 oktober 1958 worden in dit verband Koekoek en 

 
517 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 122, 1952; Drents Archief, 

toegang 0244, inventarisnummer 134, Stukken betreffende de jacht op het 
landgoed "Ter Borgh", Assen, 1952, 1953, 1955 en 1956. 

518 Advertentie, “Nieuwsblad van het Noorden,” Delpher, 16 juni 1956, p.8, 
https://www.delpher.nl; B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 
2021. 

519 Advertentie, “Nieuwsblad van het Noorden,” Delpher, 22 juli 1957, p.6, 
https://www.delpher.nl. 

Mulder genoemd.520 Mulder werd in 1969 wegens ziekte vervangen 
door Kors.521 Bij het vertrek van Pluijm nam Kors de taken van 
jachtopzichter over.522  
Schuiling bleef in dienst tot de verkoop van het grootste gedeelte van 
het landgoed aan Staatbosbeheer. Hij werd toen “kleine zelf 
meewerkende, houthandelaar”.523 Hij nam de dan nog bij de N.V. in 
dienst zijnde arbeiders Kors en Bruin in dienst. Hij leverde brandhout 
aan de familie en bleef de werkzaamheden aan het bos, tuin en 
pinetum uitvoeren tegen betaling van kostprijs. Schuiling verplichtte 
zich om Kors vrij te geven voor het uitoefenen van het jachttoezicht.524 
 
De heer Prummel voerde de administratie van de N.V. uit. Uit de 
weekstaten van Ten Oever kan worden afgeleid dat Prummel niet 
vanuit Anloo werkte.525 Het ligt voor de hand dat Prummel dan werkte 
vanuit het kantoor van Meihuizen in Wildervank. Dit komt overeen met 
de vermelding van boekhouder Harm Prummel uit Veendam in een 
koopakte uit 1957 waar hij namens de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh 
een perceel grond aankocht.526 

Familiebegraafplaats.  
Er is niet veel informatie beschikbaar over de familiebegraafplaats 
(Figuur 41). Uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering blijkt dat 

520 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,45. 
521 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,100. 
522 Familiearchief, Jachtboek, Jachtcombinatie Ter Borgh, Anloo, 1975-1984. 
523 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 110, 1971-1972. 
524 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 110, 1971-1972. 
525 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 122, 1950-1956. 
526 Drents archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.74, 1957. 
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er af en toe werkzaamheden op de begraafplaats werden verricht en 
dat op 10 november 1967 werd besloten dat “iedereen die dit wenst op 
de begraafplaats mag worden begraven, ook de kinderen”.527 Hier 

 
527 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,88. 
528 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 122, 1950-1956. 
529 “Overlijdens register 1936,” CBG centrum voor familiegeschiedenis, 18 mei 1936. 

https://www.wiewaswie.nl. 
530 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 

wordt ongetwijfeld bedoeld iedereen die verwant is aan Dirk Everhard 
Everts. In dezelfde notulen is sprake van de Stichting grafplaats Ter  
Borgh. Hierover is geen verdere informatie opgenomen in het 
familiearchief. 528 
De begraafplaats moet in ieder geval zijn gesticht in 1936 omdat Anna 
Geertruida Dojes er begraven is. Zij was de echtgenote van Dirk 
Everhard Everts en is overleden op 18 mei 1936.529 Per juli 1936 
verkreeg Dirk Everhard Everts verlof van burgemeester en wethouders 
van Anloo voor “één of meer graven of grafkelders voor de leden van 
uw geslacht”.530 De Stichting Grafplaats Ter Borgh is vervolgens 
opgericht. Volgens de huidig beheerder was dat op 3 januari 1938.531 
Het doel van de stichting is opgenomen als “het in eigendom hebben 
van onroerend goed en het zich daar bevindende graf en eventueel later 
aan te brengen graven voor leden van uw geslacht”.532 Na zijn 
overlijden in 1952 is ook Dirk Everhard Everts op de grafplaats 
begraven. 
 
Pinetum 
Naaldbomen hadden de interesse van Everhard Everts.533 Op de 
aandeelhoudersvergadering van 9 december 1953 was de beheerder 
van het pinetum Blijdenstijn te Hilversum uitgenodigd als spreker. De 
aandeelhouders zochten de daaropvolgende dag samen met deze 
meneer Bootsman een geschikt perceel uit op het terrein van 
landgoed Ter Borgh. Het bos dat erop stond was van onvoldoende 
kwaliteit en werd gekapt.534 Bootsman was kennelijk een  

531 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 
532 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 
533 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 1 juli 2022.  
534 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980. 

Figuur 41: Foto uit het archief Stichting Grafplaats Ter Borgh met bijschrift "Paschen 1926, ieder 
bij zn eigen geplante eik”. Everhard Everts staat rechts op de foto. Mogelijk betreft het hier de 
locatie van de latere familiebegraafplaats. Bron: Archief van de stichting familiegrafplaats Ter 
Borgh.  
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Figuur 42: Foto met bijschrift “Vreugde over de groei van het pinetum, zomer 1971”.          
Bron: Familiearchief. 

gerespecteerd deskundige op het gebied van naaldbomen want buiten 
de advisering voor het pinetum Ter Borgh, adviseerde hij ook de pineta 
Schovenhorst in Putten, De Belten in Vorden en Trompenburg in 
Rotterdam.535 

 
535 R. Leber, “Pinetum Ter Borgh bij Anloo,” De Gymnotoop (2016): 4-7. 
536 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, Anloo, 1938, 1940, 1952-1980,100. 
537 Familiearchief, Kaart markante bomen in en nabij de boswachterij “Anloo”, z.d. 
538 Familiearchief, Kaart markante bomen, z.d. 
539 ”Natuurschoonwet 1928,” Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 1 januari 2021,  https://wetten.overheid.nl. 

Er werd geprobeerd subsidie aan te vragen voor het onderhoud van het 
pinetum maar dat mislukt.536 De aanplant met bijzondere naaldbomen 
gaat ook zonder dat van start. Kennelijk naar tevredenheid van 
Everhard Everts blijkens een foto uit 1971 (Figuur 42). In dat jaar ook 
maakt hij een 21-daagse reis met de International Dendrology Society 
naar Amerika. Een jaar later neemt hij deel aan een vijfdaagse reis van 
de International Dendrology Society naar België.537 Kennelijk was of 
werd Everhard ook lid van de heidevereniging Ericultura. Daarmee 
ondernam hij in mei 1977 een vijfdaagse excursie naar Engeland met 
aansluitend een achtdaagse reis naar Ierland van de International 
Dendrology Society.538  

De natuurschoonwet is een regeling die fiscaal voordeel biedt aan 
de eigenaar van een landgoed, mits deze aan een aantal criteria 
voldoet.539 In 1946 is ruim 172 hectare van het landgoed Ter Borgh 
onder de Natuurschoonwet komen te vallen.540 De terreindelen die 
nog woeste grond of heide betroffen waren uitgesloten.541 
 
Wanneer een landgoed onder de natuurschoonwet van 1928 is 
geplaatst, worden er eisen gesteld aan de omvang van het landgoed, 
de beplanting en toegankelijkheid.542 Controle of de beplanting 
voldoende in stand gehouden werd voor de landgoedstatus werd 
uitgevoerd door Staatsbosbeheer die toen nog Staatsboschbeheer 

540 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 
toepassing Natuurschoonwet 1928, Ministerie van Kunsten, Onderwijs en 
Wetenschappen, 's Gravenhage, 18 januari 1946. 

541 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808,  D.E. Everts, 
Anloo, 16 maart 1950. 

542 „Natuurschoonwet,” Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 13 februari 
2020,  https://www.rvo.nl. 
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heette. Voor toelating is een verklaring van Staatsbosbeheer 
opgenomen dat er “geen schade van beteekenis is toegebracht door 
oorlogshandelingen of door den Duitschen bezetter”.543  
Toekomstige dunningen en vellingen en of andere activiteiten 
waarbij de aard of bestemming van het goed konden worden 
aangetast moesten vooraf aan Staatsbosbeheer gemeld 
worden.544Staatbosbeheer rapporteerde afwijkingen aan het 
ministerie waarna de beschikking al dan niet werd aangepast.545 

 
543 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 

toepassing Natuurschoonwet 1928, Staatsbosbeheer, Den Haag, 9 augustus 
1945.  

544 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, 1945. 

 
 
 
 
 
 

545 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 
toepassing Natuurschoonwet 1928, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 's Gravenhage, 16 december 1946. 
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Figuur 43: De interesse in sequoia's blijkt uit enkele afbeeldingen in een fotoalbum van Everhard Everts. Bron: Familiearchief
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Het landgoed was al opengesteld in 1944, maar de beschikking tot 
openstelling werd pas op 16 december 1946 genomen en vervolgens 
gepubliceerd in 1947 (Figuur 44).546 Toegang werd verleend op wegen 
en wandelpaden. Publiek moest hiervoor een wandelkaart kopen.547 

Bij drijfjachten kon de toegang gedeeltelijk belet worden.  

Kennelijk is dit niet goed bevallen omdat bij brief van 16 maart 1950 
wordt gemeld de bossen niet langer open te stellen voor publiek 
vanwege voortdurend vandalisme.548 Per juli 1950 werd het besluit 
tot openstellen van de bossen behorende tot landgoed Ter Borgh op 
verzoek van de N.V. weer ingetrokken.549 Dan volgt in 1963 een 
nieuwe beschikking waarbij de omvang van het gedeelte van het 
landgoed dat onder de Natuurschoonwet valt is aangepast als gevolg 
van aankoop, verkoop en ruiling van grond. De eerder niet 
opgenomen percelen heide en woeste grond werden nu ook 
opgenomen en het landgoed werd weer opengesteld.550  

In 1969 volgde een aanpassing op de beschikking waarbij 1,8  
hectare aan de Natuurschoonwet is onttrokken. De reden van deze 
onttrekking wordt niet vermeld.551 
 

 
546 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, 1946; 

Nieuws uit eigen kring, ”De Noord-Ooster,”Delpher, 3 maart 1947, p. 3, 
https://www.delpher.nl. 

547 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Afschrift, 
E.W.A. Snoek, 's Gravenhage, 24 april 1946. 

548 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, 1950. 
549 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 

toepassing Natuurschoonwet 1928, Ministerie van Kunsten, Onderwijs en 
Wetenschappen, 's Gravenhage, 10 juli 1950; Nationaal archief, 
archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Afschrift, E.W.A. Snoek, 's 
Gravenhage, 1 november1947. 

Figuur 44: Publicatie openstelling landgoed Ter Borgh. Bron: https://delpher.nl, De 
Noordooster 3 maart 1947. 

 

550 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 
Natuurschoonwet Landgoed Ter Borgh in Anloo, Inspectie der registratie en 
successie, Assen, 25 oktober 1962; Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, 
inventarisnummer 808, Brief Natuurschoonwet "Landgoed Ter Borgh"in de 
gemeente Anloo, Inspectie der registratie en successie, Assen, 22 februari 1962; 
Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 
Toepassing Natuurschoonwet "landgoed Ter Borgh" Wildervank, H. Dijkstra, 's 
Gravenhage, 20 december 1962. 

551 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 
toepassing Natuurschoonwet 1928, Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk, 's Gravenhage, 15 december 1969. 
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In ieder geval in 1968 is door de N.V.-boschaanplanting Ter Borgh 
bosbouwsubsidie ontvangen. 552 Nadat er in 1972 een storm woedde 
die grote schade heeft aangericht stelt Staatbosbeheer een subsidie 
beschikbaar voor het opruimen en afvoeren van de omgewaaide 
bomen.553   

Er zijn beperkt stukken bewaard gebleven met betrekking tot de jacht 
in de periode voor 1972. Dat die er geweest is, is wel duidelijk. Onder 
het personeel van landgoed Ter Borgh was een jachtopzichter en zowel 
Ben Suringar als Olav Everts hebben tijdens een interview aangegeven 
dat er gejaagd werd.554 Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij verstrekte een vergunning krachtens de jachtwet voor afschot 
van reeën in ieder geval in 1955 en 1956.555 Er zijn een viertal 
uitnodigingen bewaard gebleven voor jachtdagen in oktober en 
december 1952, november 1953 en november 1963.556 Uit losse 
aantekeningen blijkt dat op de klopjacht van 13 november 1953 63 
stuks wild zijn geschoten, voor het merendeel hazen en konijnen. Het 
afschot is gedeeltelijk verkocht. Ook van 17 november 1956 is een 
aantekening bewaard gebleven waaruit blijkt dat er bij deze drijfjacht 
49 stuks wild zijn geschoten, ook hier zijn met name hazen en konijnen 
geschoten.557 De provinciale Drentsche en Asser Courant bericht dat er 

 
552 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 92. 
553 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 125. 
554 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021; Groninger 

Archieven, toegang 1865, inventarisnummer 2350, 1937. 
555 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 134,  1952, 1953, 1955 en 1956. 
556 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 134, 1952, 1953, 1955 en 1956. 
557 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 134, 1952, 1953, 1955 en 1956. 
558 Provincienieuws, “Provinciale Drentsche en Asser Courant,” Delpher, 20 

november 1959, https://www.delpher.nl. 
559 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 

in 1959 bij een drijfjacht in de boswachterij Ter Borgh 112 stuks wild 
zijn buitgemaakt.558  
 
Gevist werd er ook. Op een ongedateerde bedrijfskaart wordt één van 
de plassen op het landgoed aangeduid als “visvijver”.559 Ben Suringar 
benoemd dat hij in zijn jeugd heeft gehoord dat de waterplas is 
uitgegraven (waarschijnlijk verdiept omdat het een al bestaande plas 
betrof) en vervolgens is gebruikt om te vissen. In de vijver zijn na 
uitgraven karpers uitgezet.560 

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is een onderduikershol 
gegraven in het bosgebied van de N.V. met aan de zuidzijde een 
waterput en aan de noordzijde een latrine.561 Het hol, ook wel hut 
genoemd, is opgericht in de zomer van 1943 en in gebruik gebleven tot 
de ontdekking door de Duitsers op 29 september 1944 (Figuur 45).562  
Jacob Wiersema besloot in 1943 onder te duiken vanwege zijn 
verzetswerk en heeft Everts toestemming gevraagd om dat in de 
bossen bij Anloo te mogen doen.563 Hij was een herenboer uit het 
Groninger Oostwold en een jachtvriend van Everts.564 Ze hebben 
gezamenlijk de beste plek uitgekozen.565 Dat werd een plek “in het 

560 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 29 november 2021. 
561 I.E. Benjamins, Onderduikers belicht: Archeologisch bureau onderzoek en 

proefsleuvenonderzoek naar een onderduikershol uit WOII nabij Anloo (Assen: 
Arcadis Nederland B.V., 2017),64. 

562 Benjamins, 2017, 19,23. 
563 Benjamins, 2017, 19,19. 
564 J. Benjamins, en J.A. Benjamins Palte, Vergeten verzetshelden (Assen: Koninklijke 

Van Gorcum, 2019),17,54. 
565 Benjamins en Benjamins Palte, 2019,17,78. 
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dichte bos aan de rand van het Grote Heideveld”.566 Dit was een 
gedeelte van Ter Borgh dat in de periode 1928 – 1930 was aangeplant 
met fijnspar, grove den, lariks en grauwe els.567 Door de groenblijvende 
beplanting was het hol het gehele jaar gecamoufleerd.568  
Het hol werd na aanleg al snel gebruikt door meerdere onderduikers. 
In ieder geval dominee Willem Pieter Kramer en Douwe de Vries.569 Het 
werd in de loop van de tijd uitgebouwd waardoor er drie in plaats van 
twee personen konden verblijven.570 Hoewel niet alle informatie 
bewaard is gebleven is er van in ieder geval achttien personen bekend 
dat zij gebruik hebben gemaakt van het hol of de bijgeplaatste tent.571  
In onderzoek uitgevoerd door Arcadis wordt Douwe de Vries genoemd 
als de persoon die bevriend was met Everts en toestemming vroeg om 
een schuilplaats te mogen maken.572 
 
In de eerste maanden van 1944 is het hol enige maanden niet gebruikt 
uit angst voor een mogelijke SD-agent die in die periode in Anloo 
verbleef.573 Vanaf mei 1944 werd het hol weer in gebruik genomen, 
wederom door Jacob Wiersema en werd het opnieuw uitgebreid.574 
Het functioneerde als hoofkwartier van de ordedienst waardoor er 
buiten de onderduikers ook diverse koeriers en koeriersters naar het 
hol kwamen.575 Het hol kreeg de naam K18.576 In een enkel geval waren 
er wel twaalf mensen tegelijkertijd.577 
 

 
566 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 17,18. 
567 Benjamins, 2017, 19,19. 
568 Benjamins, 2017, 19,19. 
569 Benjamins, 2017, 19,21. 
570 Benjamins, 2017, 19,20. 
571 Benjamins en Benjamins Palte, 2019,17-27. 
572 Benjamins, 2017, 19. 
573 Benjamins, 2017, 22. 
574 Benjamins, 2017, 22. 

Er zijn verschillende uitspraken over hoe het hol was opgebouwd. Het 
was ofwel een groot uitgegraven gat met daaroverheen gekapte 
boomstammen en afgedekt met heideplaggen en bosstrooisel danwel 
een uitgegraven gat met een puntdak en een klapraam in de 
“bovenverdieping”.578 Op filmbeelden is het hol te zien. Het onderste 
deel is ingegraven, het bovendeel bestaat uit gestapelde turven of 
baksteen en een houten dak. Boven de ingang was een soort klapraam 
aangebracht.579 Mogelijk zijn beide beschrijvingen waar en is het hol in 
de loop van de tijd aangepast.  
Er was een keienpaadje dat naar de ingang van het hol leidde.580 
 
Voedsel werd verkregen door strikken te zetten in het bos waarin de 
onderduikers konijn en fazant vingen. Mogelijk visten ze ook in het 
nabijgelegen ven. Ook werd voedsel (melk en brood) geleverd door 
derden op een daarvoor afgesproken plaats. Dat waren in ieder geval 
de wilddrager van Dirk Everhard Everts Jacob Wiersema en zijn vrouw 
maar ook een politieagent uit Assen, de lokale veearts, lokale boeren 
en naar verluid winkeliers uit Eext. Ook Everts leverde voedsel aan, 
waaronder wild.581 
Het hol is op 29 september 1944 door de Duitsers ontdekt toen zij een 
oefening hielden op de naastgelegen heide. Hierbij zijn drie van de acht 
aanwezige personen opgepakt. Het hol is vervolgens in brand gestoken. 
De drie opgepakte mannen zijn, na een verblijf van twee weken in het 

575 Benjamins, 2017, 22. 
576 Benjamins, 2017, 22. 
577 Benjamins en Benjamins Palte, 2019,22-24. 
578 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 18,21,25.  
579 Benjamins, 2017, 20; “Beelden bouw onderduikershol Anloo,” Drenthe in oorlog, 

RTV Drenthe, 6 februari 2014. https://www.youtube.com. 
580 Benjamins 2017, 20; Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 19. 
581 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 78,79,80. 
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Scholtehuis ter dood veroordeeld. Op 12 oktober 1944 zijn zij naar 
Westerbork overgebracht waar zij zijn gefusilleerd.582 
Everts werd na de ontdekking van het hol eveneens gearresteerd en 
overgebracht naar het Scholtenhuis. Hij ontkende betrokkenheid bij 
het onderduikershol en werd daarin ook niet verraden. Hij werd na een 
maand vrijgelaten.583 
 
Bij archeologisch onderzoek uit 2013 en 2015 is de helft van het 
onderduikershol, de waterput en latrine/afvalkuil onderzocht. Hierbij 
zijn 190 vondsten gelabeld.584 Het merendeel bestaat uit dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen zoals gereedschap, (glas)serviesgoed, kleding en 
schoeisel.585 Ook is er bouwmateriaal aangetroffen in de vorm van 
vensterglas, dakleer en asbestgolfplaat.586 Verder zijn er resten van 
Duitse Stielhandgranaten gevonden.587 Deze zijn vermoedelijk gebruikt 
om het hol te vernietigen en de oorzaak van een brand. De vondst van 
houtskoolresten bevestigen de brand.588 
Er zou ook nog een tweede oorlogsschuilplaats in het bos van Ter Borgh 
geweest zijn die geschikt was voor maar één persoon. 589 De locatie 
daarvan is onbekend. 

In de vroege ochtend van 8 april 1945 zijn nabij het toen niet meer 
bestaande onderduikershol tien verzetsmensen geëxecuteerd. Het 
waren verzetsmensen die tijdens razzia’s waren opgepakt en vastgezet 
in het Scholtenhuis en het Huis van Bewaring in Groningen. Zij maakten 
deel uit van een grotere groep opgepakte verzetsmensen. De anderen 
zijn geëxecuteerd in Norg en Bakkeveen. De tien die in de bossen van 
Ter Borgh zijn geëxecuteerd werden in eerste instantie in de kuil van  

 
582 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 29, 36-47. 
583 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 32. 
584 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 116-136. 
585 Benjamins 2017, 49. 
586 Benjamins 2017, 49. 

Figuur 45: Foto restanten onderduikershol 12 april 1945  Bron: Nationaal Archief Anefo. 

het voormalige onderduikershol begraven onder zand, takken en 
gedeeltelijk verbrand hout. Slechts twee dagen later ontdekte een 
inwoner uit Eext dat er iets veranderd was aan het hol en werden de 
lichamen ontdekt.590 De lichamen zijn daarna overgebracht naar de 

587 Benjamins 2017, 49. 
588 Benjamins 2017, 49. 
589 Benjamins 2017, 26. 
590 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 92-96. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
91 

algemene begraafplaats van Anloo voor identificatie waarna zij zijn 
herbegraven op een locatie naar keuze van de familie.591 
 
In de nacht van 7 op 8 april 1945, voorafgaand aan de executie, begon 
operatie Amherst, een luchtlandingsoperatie in Drenthe. Acht 
parachutisten landden op de Molenberg, op ongeveer één kilometer 
afstand van de executieplaats. Zij verplaatsten zich in de loop van de 
dag naar het zuidoosten, wederom op ca. één kilometer afstand van de 
executieplaats. Zij zijn op 9 april richting Eext, Gieten en Gasselte 
vertrokken. De bevrijding van deze regio volgde op 13 april.592 
 
Op onbekende datum na de vernietiging van het onderduikershol zou 
er in het restant van het hol een houten kruis zijn geplaatst. Mogelijk is 
het kruis verwijderd toen er in 1970 aan de zandweg naar Annen een 
gedenksteen geplaatst met daarop de namen van de tien 
slachtoffers.593 

Voor de het tot stand komen van het landgoed zijn diverse percelen 
aangekocht waarvan koopakten zijn opgesteld. In deze akten zijn in 
sommige gevallen veldnamen opgenomen (Tabel 10).594 De 
veldnamen komen deels overeen met de veldnamen op de kaart van 
Wieringa ( 
Tabel 7). Op de bedrijfskaart uit 1955 zijn ook veldnamen vermeld, 
evenals benamingen voor de waterplassen en wegen uit die tijd 
(Figuur 46).595  

 
591 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 96. 
592 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 97-100. 
593 Benjamins en Benjamins Palte. 2019, 27. 

 
Figuur 46:Veldnamen en wegnamen op landgoed Ter Borgh zoals bekend in 1955. Bron:  
Bedrijfskaart van het bedrijfsplan Ter Borgh van de Nederlandse Heidemaatschappij ,1955, 
bewerkt door G.A. van Horssen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

594 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108, 1911-1969. 
595 Nederlandse Heidemaatschappij, 1955. 
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Tabel 10: Veldnamen zoals opgenomen in de aankoopaktes tussen 1911 en 1969 (wit) en veldnamen uit de bedrijfskaart 1955 (blauw) en hun betekenis. Bron: Drents Archief toegang 0244, 
inventarisnummer 108 en bedrijfskaart van het bedrijfsplan 1955 van de Nederlandsche Heidemaatschappij Familiearchief. 

Veldnaam Betekenis naamdelen Interpretatie betekenis veldnaam 
De strubben 
Achter de strubben 
Het achterste 
Strubbenslag 
Bosch in de Strubben 
Bosch en veld achter  
  in de Strubben 
Bosch midden in de  
  Strubben, afkomstig 
  van Wieldraaijer 
Strubbenslag 

Strubben of strubbe is gewoonlijk een aanduiding voor struiken op een 
heideveld. Oorspronkelijk zou het verminkt of verbruikt betekenen.596 
De strubben zijn ontstaan door schapenvraat waardoor de eikjes niet 
boven de heide uit konden komen en een sterk kronkelige vorm kregen. 
Pas na het verdwijnen van de schaapskudden rond 1900 groeiden de  
strubben uit tot de huidige kronkelende boomgroepen. 
Slag is afkomstig van het werkwoord slaan en betekent verdelen. Het 
gaat dan om verdeelde stukken land, niet langer in gemeenschappelijk 
bezit.597 Het kan ook weg of wagenspoor betekenen.598 
Bosch verwijst naar een perceel dat begroeid is met niet al te zware 
bomen en met veel struikachtige onderbegroeiing.599 

De percelen met de naam strubben zullen heidepercelen met struiken zijn 
geweest. Ze lagen in een krans rond de met eiken begroeide eswal. Mogelijk 
hebben vogels de eiken uitgezaaid.  
Uit de toevoeging -bosch blijkt dat er bomen te midden van heidepercelen hebben 
gestaan. Dit kunnen zowel bestaande bomen zijn geweest of uitgegroeide 
strubben. Bij enkele percelen verwijst de toevoeging -slag ofwel naar het feit dat 
het markegronden waren ofwel naar het een weg of wagenspoor dat erin of nabij 
ligt. Wieldraaijer is de naam van de verkoper. 

Steenhoorn De aanduiding steen staat mogelijk voor het feit dat er veel stenen in 
de grond zitten. Die kunnen afkomstig zijn uit het onderliggende 
keileem uit de Saale-ijstijd. Maar het kan ook betekenen dat erop of 
nabij het perceel een hunebed ligt.600 
Hoorn betekent punt of hoek.601 Het wordt in Drenthe gebruik voor een 
gebogen zandrug die in een lagergelegen deel van het landschap 
uitsteekt. 

Het als Steenhoorn benoemde perceel is door Wieringa al met deze naam 
benoemd. Het lag toen aan de rand van het ontgonnen gebied en het heideveld. 
Het is goed mogelijk dat er stenen in de grond zaten, maar ook een verwijzing 
naar het nabijgelegen hunebed is een mogelijkheid. Uit de Actuele Hoogtekaart 
Nederland is geen zandrug waarneembaar. 

Tip Een tip betreft veelal een puntig perceel.602 Uit de bijgevoegde uitsnede uit de kadastrale kaart d.d. 
1971 blijkt dat het perceel driehoekig en dus puntig is.603  

 
596 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 347. 
597 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 347. 
598 P.A.F. Van Veen, en N. Van der Sijs, Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1997). 
599 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 339. 
600 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 347. 
601 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 344. 
602 Gildemacher, Elerie en Spek ,2009, 348. 
603 Familiearchief, Kaart boswachterij Schipborg, aankoop gedeelte landgoed Ter Borgh, Staatsbosbeheer, 1971. 
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Veld nabij de Dennen 
Veld aan de 
Eexterscheiding 
Veld bij de Dennen 

Veld is een aanduiding voor heide en meer algemeen een verwijzing 
naar onbegroeid open land.604 

Gezien de benamingen op historische kaarten zijn de desbetreffende gebieden 
heide. De toevoegingen aan de veldnaam betreffen plaatsbepalingen. 

Gagelveen Gagel is een struik die groeit aan de rand van veentjes. Dat wil 
zeggen in milieus die ’s winters overstroomd zijn en ’s zomers droog 
staan.605 In de middeleeuwen was gagel een ingrediënt van de gruit. 
Gruit was een kruidenmengsel dat werd gebruikt als smaakmaker 
voor bier 
Veen verwijst naar de grondsoort veen, meer specifiek wordt 
hoogveen bedoeld. 606 

Gagelveen lijkt te duiden op een perceel bestaande uit veen waarop Gagel 
groeide. Het valt binnen het huidige verspreidingsgebied van Gagel.607 

Telgenkamp 
De Voorste 
Telgenkamp 
Tellenkamp 

Kamp is de aanduiding voor individuele ontginningen in het veld in de 
vorm van afzonderlijke, omheinde percelen.608 Telgen zijn 
aangeplante jonge eikenbomen. Telgenkamp is een Drentse 
benaming voor een omwalde kamp die met eikenbomen beplant is.609 

De veldnaam duidt een ontgonnen perceel aan dat is omwald en beplant met 
jonge eikenbomen. 

Juffersbosch Juffer staat voor juffrouw.610 Vaak wordt het gebruikt als verwijzing 
naar een jonge adellijke vrouw (jonkvrouw). 
Bosch (bos) verwijst naar een perceel dat begroeid is met niet al te 
zware bomen en met veel struikachtige onderbegroeiing.611 

Als de naam verwijst naar een juffrouw is niet traceerbaar waarom. Het perceel 
is aangekocht van gecombineerde Diaconieën van Anlo, Eext en Annerveen.612 
Blijkens de toevoeging bosch zal het een met bomen begroeid perceel zijn 
geweest. Mogelijk was het hout ter plaatse geschikt voor gebruik als juffer in een 
dakconstructie.613 

 Bij Oosterwijk  Het perceel is aangekocht van dhr. Oosterwijk. In de koopakte wordt zijn beroep 
aangeduid als ontginner.614 

Molenberg  Betreft vermoedelijk een hoog perceel nabij de Molenesch 
Opa’s bosje  Bosdeel, aangeplant door vermoedelijk Everhardus Everts. 

 
604 Keuning en Naarding, 1963, 39. 
605 Flora van Nederland, 2022. 
606 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 348. 
607 Flora van Nederland, 2022. 
608 Keuning en Naarding, 1963, 12. 
609 Schönfeld 1950, 75. 
610 “Etymologiebank, N. van der Sijs, 2010. https://etymologiebank.nl. 
611 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 340. 
612 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108,  1938 
613 “Bouwkundig woordenboek,” Perfectkeur, mei 2022, https://perfectkeur.nl. 
614 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 108.73, 1955 
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Eendenvijver  Vijver waar vermoedelijk veel eenden aanwezig waren, dit blijkt ook uit de 
jachtverslagen. 

’t Grote Heideveld  In 1955 nog onontgonnen heideveld. Blijkens de bedrijfsaantekeningen met een 
omvang van ruim 45 hectare.615 

’t Kleine Heideveld  In 1955 nog onontgonnen terrein. Blijkens de bedrijfsaantekeningen is het 
woeste grond met een omvang van 4 hectare.616 

Kamelengat  De naam kan geassocieerd worden met twee bulten Deze zijn niet 
waarneembaar in de vorm van de plas noch in de directe omgeving daarvan. 

Talingveen Taling is een eendensoort.617 Veen verwijst naar de grondsoort veen, 
meer specifiek wordt hoogveen bedoeld. 618 

Veengebied met voldoende open water waarin Talingsoorten voorkwamen. 

Kleine vosseveen Veen verwijst naar de grondsoort veen, meer specifiek wordt 
hoogveen bedoeld. 619 

Vermoedelijk afgeleid van het (grotere) ten westen gelegen Vosseveen 

Visplas  Verwijst naar de waterplas waarin door de eigenaren vis is uitgezet. 
Hoge Kruis  De locatie met de veldnaam ligt op het kruispunt van de Eexterweg en de 

reeweg tussen Anloo en Eext. Deze wegen liggen op de markegrens van de 
marken van Annen, Anloo en Eekst. In ieder geval ten opzichte van het beekdal 
is deze locatie hoog gelegen. Dat blijkt ook uit de beschrijving van het gebied 
door de Nederlandse Heidemaatschappij uit 1900.620 Vermoedelijk is de 
veldnaam een verwijzing naar dit relatief hooggelegen kruispunt van wegen en 
grenzen. Mogelijk is het een verwijzing naar een kruisbeeld dat voor de 
reformatie op deze plaats stond.621 

 
615 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
616 Familiearchief, Bedrijfsaantekeningen, z.d. 
617 “Vogelbescherming”, Vogelbescherming Nederland., 2022, https://www.vogelbescherming.nl. 
618 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 348. 
619 Gildemacher, Elerie en Spek, 2009, 348. 
620 Nederlandsche Heidemaatschappij, 1900, 32. 
621 J. Kolen, 2009, 286. 
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Aan het stichten van landgoed Ter Borgh hebben drie generaties van 
de familie Everts bijgedragen. Everhardus Everts was degene die de 
maatschappelijke positie van de familie als aandeelhouder van de firma 
Meihuizen verwierf. Deze positie werd doorgegeven van vader op zoon 
en eindigde bij Everhard Everts.    
 
Everhardus verwierf een deel van de gronden van het latere landgoed 
en was kennelijk degene was die “opa’s bosje” aanplantte. Dirk 
Everhard Everts en vervolgens zijn zoon Everhard Everts verwierven de 
overige gronden waarop het landgoed is ontstaan. Dirk Everhard heeft 
zorg gedragen voor een groot deel van de ontginning van het landgoed 
en het beplanten ervan. Ook de bouw van de woningen is door hem 
geïnitieerd. De familiebegraafplaats is eveneens op zijn initiatief 
ontstaan en wel om zijn eerste echtgenote er te kunnen begraven. Hij 
was ook de oprichter van de N.V. Boschaanplanting Ter Borgh waarin 
het inmiddels aangekochte bezit werd ondergebracht. In de N.V. 
werden ook zijn vier kinderen aandeelhouder Na het overlijden van 
Dirk Everhard Everts in 1952 werd de rol van Everhard Everts groter. De 
grondaankopen werden vanaf die tijd door of namens Everhard 
uitgevoerd. Op initiatief van Everhard is het pinetum gesticht. Wie de 
drijvende kracht achter het planten van de bijzondere boomsoorten 
verspreid over het bos is geweest is niet duidelijk geworden.  
 
De naam van het landgoed lijkt te zijn verbonden met de boerderij of 
de bewoners daarvan, die tussen de woonhuizen van Dirk Everhard 
Everts en zijn broer Jan Melchior Everts lag aan de Nijverheidskade in 
Wildervank. Het is niet bekend wat het landgoed verbindt met de 
familie Van der Borgh of de boerderij Ter Borgh.  
 

De Nederlandsche Heidemaatschappij ontwikkelde eind negentiende 
eeuw een methode voor ontginning die uitging van bodemonderzoek, 
diepploegen met ossenspan of stoomploeg en ruim gebruik van 
kunstmest. Deze moderne methode is toegepast bij de ontginning van 
Landgoed Ter Borgh. De Nederlandse Heidemaatschappij heeft ook 
bijgedragen in de uitvoering van de ontginning van landgoed Ter Borgh.  
Ook de keuze van de toegepaste boomsoorten lijkt geënt op de 
moderne ideeën over bosbouw van die tijd. Rond 1900 werd bekend 
dat grove den niet goed gedijde op Drentse bodem en dat het beter 
was om lariks, fijnspar en douglas toe te passen. Dat is bij de aanplant 
op landgoed Ter Borgh grotendeels opgevolgd. Bestaande aanplant in 
de vorm van (eiken)strubben en grove den is intact gelaten. Mogelijk 
op basis van persoonlijke voorkeur of op basis van potentiële 
marktwaarde is er ook beplanting met loofbomen toegepast. Het is 
voor te stellen dat de soortkeuze ook te maken heeft gehad met het 
verkoopassortiment van de firma Meihuizen waaraan het landgoed 
haar hout leverde.  
Los van de actieve ontginning en aanplant hebben de Tweede 
Wereldoorlog, de storm van 1972 en de aanleg van de provinciale weg 
N34 hun sporen nagelaten op het landgoed. Tegelijkertijd zijn de 
sporen van eerdere menselijke invloed in de vorm van het hunebed, de 
grafheuvels en markestenen behouden gebleven.   
 
De periode waarin het landgoed is gesticht en waarin de houtproductie 
op gang komt valt samen met de terugval van de houtimport van 
houthandel Meihuizen uit Rusland Het hout van het landgoed kan 
daarmee gefungeerd hebben als back-up in gevallen waarin de firma 
Meihuizen onvoldoende hout uit het buitenland kon importeren. Ten 
gevolge van de economische ontwikkelingen in de jaren zestig ging 
houthandel Meihuizen uiteindelijk op in een fusie met andere 
houthandelaren. 
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In de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de N.V. 
Boschaanplanting Ter Borgh van 28 december 1971 stemden de 
aandeelhouders in met de verkoop van 185,3285 hectare uit het 
eigendom van de N.V. Hiervan was 16,978 hectare bedoeld voor 
onderhandse verkoop aan de aandeelhouders (allen nazaten van Dirk 
Everhard Everts) en 162 ha voor verkoop aan Staatsbosbeheer. Na 
aftrek van 1,78 ha die aan de stichting Pinetum werd overgedaan, 0,458 
ha die eerder was verkocht en een kleine 5 hectare landbouwgrond die 
werd verkocht aan derden resteerde 26,169 hectare als bezit van de 
N.V. Hiervan bleef 24,15 ha onder de natuurschoonwet. 622  Het totale 
bezit besloeg in 1972 dan 213,7555 hectare.623  
 
De verkoop aan Staatsbosbeheer was in eerste instantie alleen bedoeld 
voor de ca. 22 hectare die door de aanleg van de provinciale weg zijn 
afgesneden van de rest van het bezit.624 Na verscheidene 
vergaderingen tussen de aandeelhouders mondden de 
verkoopplannen uiteindelijk uit in de verkoop van ruim 162 hectare.625 
Dit was niet het voorgenomen gebied van verkoop ten oosten van de 
provinciale weg maar juist het gebied aan de westzijde van de 
provinciale weg. 
 
 
 

 
622 Nationaal archief, archiefbloknummer 5102, inventarisnummer 808, Brief 

Natuurschoonwet "Landgoed Ter Borgh" in de gemeente Anlo, Inspectie der 
registratie en successie, Assen, 9 juni 1972. 

623 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer, 110 1971-1972. 
624 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 98. 
625 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 98-112. 

 
De verkopen aan de aandeelhouders betroffen de huizen met erf met 
uitzondering van de woning van de jachtopziener. Daarnaast kochten 
de aandeelhouders enkele bospercelen. 626 In verband met de verkopen  
 
van het merendeel van het bezit werden de statuten van de NV 
aangepast en werd de N.V. in 1973 omgezet in een B.V.627  
 
In de navolgende paragrafen wordt onderzocht welke veranderingen 
er in het landschap van voormalige landgoed Ter Borgh zijn opgetreden 
na 1972 onder invloed van de familie Everts en de nieuwe eigenaren en 
hoe het landgoed na 1972 is beheerd en benut. Dit is uitgevoerd ter 
bepaling welke overblijfselen van het landgoed Ter Borgh bewaard zijn 
gebleven. Met behulp van de verkregen gegevens is een beperkt 
vergelijk gemaakt met de in hoofdstuk twee geselecteerde 
landgoederen. 

Woningen en bospercelen  
Het jachtopzichtershuis was in een eerder stadium al verkocht aan een 
aandeelhouder van de N.V. In 1972 volgde de privatisering van het 
jachthuis met bijbehorend erf aan twee andere aandeelhouders. De 
hut met ruim omringend grond werd eigendom van de 4e 
aandeelhouder. De woningen zijn allen nog in bezit van nazaten van 
Dirk Everhard Everts. De nieuwe jachtopzichterswoning uit 1962 bleef 

626 Drents Archief, toegang 0244, inventarisnummer 110, 1971-1972. 
627 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 121; Drents 

Archief, toegang 0244, inventarisnummer 2, Akte van omzetting van de 
naamloze vennootschap N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh" in de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Bosaanplanting "Ter Borgh", 
Assen, 23 mei 1973.  
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in eerste instantie in eigendom van de N.V. maar werd uiteindelijk 
verkocht aan particulieren.   
 
Onder de naam Bosbeheercombinatie Anloo werd in 1983 en 1986 een 
beheersplan opgesteld dat de privégronden, het pinetum en de 
grafplaats omvatte. In 1983 betrof dat 21,38 hectare, in 1986 was dat 
22,57 door toevoeging van een bosperceel langs de Gasterenseweg. In 
het beheersplan van 1983 werd als doelstelling geformuleerd 
houtproductie met als nevendoelstelling recreatie. Opvallend is de 
vermelding van een arboretum met ruim 50 diverse soorten 
loofbomen.628 Vermoedelijk werd hier de boomcollectie nabij de hut 
bedoeld. Het bereiken van de doelstelling dacht men invulling te 
kunnen geven door “goede verzorging van de bossen”, de rangschikking 
onder de natuurschoonwet te behouden en gebruik te maken van de 
subsidieregelingen van Staatsbosbeheer.629 Er werden geen 
grootschalige veranderingen voorzien anders dan een beperkte 
afname van lariksbomen en een beperkte toename van douglasspar. Er 
werd op beperkte schaal gekapt maar het is onbekend hoeveel m3 hout 
dat betrof.630 
In het beheersplan 1986 zijn dezelfde doelstellingen opgenomen. Ook 
hierin werden geen grootschalige veranderingen voorzien. De 
hoeveelheid dennen werd met 4% teruggebracht ten gunste van een 
toename van beuk, eik of es.631 Ook in het beheersplan 1986 werd 
houtoogst voorzien uit dunning maar wederom is het onbekend 
hoeveel m3 hout het betrof.632 
 

 
628 Familiearchief, Beheersplan 1983, Bosbeheerscombinatie Anloo, Anloo, 5 

augustus 1983. 
629 Familiearchief, 1983. 
630 Familiearchief, 1983. 

Pinetum 
Uit het bezit van de N.V is 1,79 ha gereserveerd voor de dan nog op te  
richten Stichting Pinetum Ter Borgh (Figuur 47).633 De stichting heeft 
tot doel om de educatieve waarde van de collectie te borgen en om het 
pinetum als wandelpark in stand te houden. Het bij aanvang gebruikte 
plantmateriaal was afkomstig van boomkwekerijen uit Hilversum en 
Bunde en had een plantmaat van ongeveer één meter.634 In het 
beheersplan 1983 werd over het pinetum vermeld dat er op dat 
moment 300 verschillende soorten coniferen aanwezig zijn. Qua 

631 Familiearchief, Beheersplan 1986, Bosbeheercombinatie Anloo-Evertsbos-
Grafplaat- Pinetum, Anloo, 15 juni 1987. 

632 Familiearchief, 1987. 
633 Familiearchief, Register …"Ter Borgh”, 1938, 1940, 1952-1980, 98-112. 
634 L. Stockman, “Pinetum Ter Borgh te Anloo,” Noorderbreedte, 1991: 31-32. 

Figuur 47: Pinetum 1978 . Bron: Familiearchief 
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recreatie ging met uit van 8000 bezoekers per jaar.635 Blijkens een 
krantenbericht uit 1987 was er ook tegenslag. Boompjes aan de rand 
van het pinetum werden door onbekenden geroofd. Klaarblijkelijk 
waren het vooral de duurste soorten. Het artikel vermeld ook dat er 
anno 1987 ongeveer 10.000 bezoekers per jaar naar het pinetum 
kwamen.636   
 
Sinds 1983 is het aantal bomen in het pinetum verder uitgebreid. 

Stockman noemt in 
zijn artikel uit 1991 
200 verschillende 
soorten en in totaal 
400 exem-
plaren.637 Het huidi-
ge aantal is niet 
exact omschreven 
maar beslaat ‘meer 
dan 400 coniferen 
uit alle delen van de 
wereld’.638  
Everhard Everts 
was lange tijd be-
heerder van het 

 
635 Familiearchief, 1983. 
636 “Nieuwsblad van het Noorden,” Delpher, 26 november 1987, p.3, 

https://www.delpher.nl. 
637 Stockman, 1991, 31. 
638 “Pinetum Ter Borgh,” Pinetum Ter Borgh. 2022, https://pinetumanloo.nl. 
639 B. Suringar, persoonlijke communicatie, 1 juli 2022. 
640 L. Stockman, “Pinetum Ter Borgh uitgebreid,” Noorderbreedte, 1994: 106-107. 

pinetum. Hij is opgevolgd door een familielid.  
Conifeersoorten en overige beplanting werden gekozen op esthetische 
basis. Soorten die niet goed groeien in het Nederlandse kli-maat 
werden ge-kapt en vervangen door andere soorten. De heide die 
oorspronkelijk op de locatie groeide is tussen de naaldbomen terug 
gegroeid.639 
 
In het pinetum is een gedenksteen aangebracht voor de 
aandeelhouders van de N.V. die de schenking aan de Stichting Pinetum 
hebben mogelijk gemaakt (Figuur 48). Gezien de data op de steen zal 
deze in 1993 zijn aangebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. 
De burgemeester van destijds heeft ter gelegenheid daarvan een 
Ginkgo biloba geplant.640 Ook in 1993 is het pinetum uitgebreid met 0,3 
ha.641 De grond daarvan is (terug)gekocht van Staatsbosbeheer.642  
 
Het pinetum is inmiddels als hotspot van de Hondsrug aangewezen 
binnen het Unesco Global Geopark. Vermeldenswaardig is dat de 
mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) die in het pinetum staat, 
per oktober 1991 onder nummer 1688194 is geregistreerd als 
monumentale boom.643  De boom is in 2014 gemeten en had toen een 
hoogte van 24 meter en een omtrek van 193 cm.644 Uit de collectielijst 
van het pinetum blijkt overigens dat er twee mammoetbomen zijn 

641 Leber, 2016 , 5 
642 Stockman, 1994, 106 
643 “Monumentale Bomen,” Atlas leefomgeving, 21 juni 2021, 

https://www.atlasleefomgeving.nl; “Landelijk register monumentale bomen,” 
Bomenstichting, 1 oktober 1991, https://bomen.meetnetportaal.nl. 

644 Bomenstichting, 1991. 

Figuur 48: Gedenksteen pinetum Bron: Foto G.A. van Horssen  
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aangeplant.645 Bij veldwerk in 2022 zijn er inderdaad twee 
mammoetbomen in het pinetum aangetroffen (Figuur 49). 
 

   
Figuur 49: Sequoia's in het Pinetum Ter Borgh met als inzet de soortnaambordjes.  Bron: 
Foto’s G.A. van Horssen. 

Familiebegraafplaats 
Sinds de oprichting van de familiebegraafplaats zijn er meerdere 
familieleden op begraven. Het beheer is nog altijd in handen van de 

 
645 A.A. Schokking-Everts et al., Stichting pinetum Ter Borgh Anloo (Anloo: Stichting 

Pinetum Ter Borgh, 1982),27 
646 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 

Stichting grafplaats Ter Borgh. De huidig beheerder geeft aan dat de 
beheerder wordt gekozen via de mannelijke lijn. Mocht deze er niet zijn 
of te jong dan wordt er gekozen via de vrouwelijke lijn.646 Het heeft er 
tot op heden in geresulteerd dat het beheer in handen is van een 
verwant van Dirk Everhard Everts. Ten tijde van het interview met de 
huidig beheerder waren er twaalf personen begraven op de 
familiebegraafplaats. Het zijn allen nazaten of aangetrouwde 
familieleden van Dirk Everhard Everts.647  
 
De beheerder mag het terrein naar eigen inzicht beheren. Het streven 
is om de beplanting van de begraafplaats enigszins open te houden, 
omgeven door een natuurlijke omheining van rododendron. Bij de 
entree is een hek dat weerszijdig uitloopt op een afrastering van 
kastanjehout. Het streven is eventuele gedenkstenen en beplanting op 
en bij de graven zo natuurlijk mogelijk te houden.648 
 
Urnenveld 
Op één van de percelen die is overgegaan in eigendom van één 
aandeelhouders is inmiddels het Urnenveld Anloo gerealiseerd (Figuur 
50). Sinds 2014 mogen op het terrein tot een maximale diepte van 
veertig centimeter biologisch afbreekbare urnen worden begraven. De 
urnen mogen eeuwigdurend blijven. 649 Om dit mogelijk te maken zijn 
de bomen op het perceel gedund, waarbij er ongeveer 60 stuks zijn 
verwijderd. De begroeiing bestaat uit beuken en douglas.  
 
 

647 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 
648 F. van Rossem, Persoonlijke communicatie, 18 maart 2022. 
649 M. ten Sijthoff-Modderman, Persoonlijke communicatie, 25 februari 2022. 
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Op het terrein waren “wielsporen” aanwezig, die zijn gebruikt als paden 
over het terrein.650 Vermoedelijk worden hier karresporen bedoeld, 
deze zijn inzichtelijk gemaakt in paragraaf 3.5 en lopen inderdaad over 
het terrein (Figuur 18). Archeologisch onderzoek uit 2014 dat 
voorafgaand aan de in gebruik neming is uitgevoerd geeft echter aan 
dat geen archeologisch waardevolle grondsporen op het terrein 

 
650 M. ten Sijthoff-Modderman, Persoonlijke communicatie, 25 februari 2022. 
651 S.M. Koeman, Inventariserend veldonderzoek: verkennende fase, bosperceel te 

Anloo (Zevenaar: Archeodienst, 2014). 
652 M. ten Sijthoff-Modderman, Persoonlijke communicatie, 25 februari 2022. 
653 B. Suringar, Persoonlijke communicatie, 1 juli 2022.  

aanwezig zijn.651 Het beheer van het Urnenveld is erop gericht om 
huidige situatie te behouden. 652 
 
B.V. Boschaanplanting Ter Borgh 
Het grondgebied ten oosten van de N34 is nog altijd van de B.V. 
Boschaanplanting Ter Borgh. De B.V. inclusief grondbezit is echter 
verkocht aan derden.653 Het bos is in beheer bij Staatsbosbeheer. Er zijn 
geen zichtbare veranderingen opgetreden. 

5.3 Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer kocht in 1972 ruim 162 hectare bos en heide ten 
westen van de provinciale weg die tot het landgoed behoorde. In de 
aankoopakte is een passage opgenomen dat de aangekochte percelen 
als landgoed onder de Natuurschoonwet in stand gehouden moest 
worden.654 In 1983 stelde Staatbosbeheer een beheerplan op. Het 
gebied wordt hierin aangeduid als boswachterij Anloo.655  Het gebied 
bestond voor 82% uit bos waarin overwegend naaldbomen stonden. 
Daarnaast was er nog 21 hectare heide en een ven aanwezig (Tabel 
11).656  
 
Staatsbosbeheer heeft voor het tot stand komen van het plan het bos 
geïnventariseerd. Zij stelden dat er “nogal wat singels en lanen rondom 
de vakken zijn aangelegd” en dat er “veel aandacht is besteed aan het 
inbrengen van allerlei in de bosbouw ongebruikelijke soorten”.657 
 

654 Staatsbosbeheer, 1983, 5. 
655 Staatsbosbeheer, 1983, 5. 
656 Staatsbosbeheer, 1983, 3. 
657 Staatsbosbeheer, 1983, 5. 

Figuur 50: Ingang urnenvel. Zichtbaar is de begroeiing met beuken op dit deel van het terrein. 
Bron: Foto G.A. van Horssen. 
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Tabel 11:Verdeling in terreintypes en bijbehorend oppervlakte van het eigendom van 
Staatsbosbeheer.  

Terreintype Oppervlakte in ha % 
Naaldbos 
Loofbos 
Singels en lanen 
Hakhout/eikenstrubben 
Mislukte culturen 

107,15 
12,44 

3,65 
10,13 

0,35 

66 
7 
2 
6 
0 

Totaal bos 133,72 82 
Heide 
Ven 

21,20 
1.35 

13 
0 

Totaal natuurterrein 22,55 13 
Picknickplaats 
Wegen 
Landbouwgrond 

0,15 
5,44 
0,55 

0 
3 
0 

Totaal boswachterij 162,41 100 
Noot: Overgenomen uit Beheersplan boswachterij Anloo, Staatsbosbeheer, 1983. 

 

Wanneer de lanen en singels die zijn geïnventariseerd door 
Staatsbosbeheer in 1983 worden afgezet tegen de situatie nu, wordt 
duidelijk dat de lanen en singels voor het grootste deel zijn behouden 
en zelfs zijn uitgebreid (Figuur 51).  Dit was anno 1983 niet de 
doelstelling.658 De singels en lanen bestaan per singel of laan uit 
eenzelfde soort boom, maar zijn onderling verschillend.  
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als het gaat over de bijzondere 
soorten bomen. Staatbosbeheer heeft 1983 zestien markante bomen 
of boomclusters geïnventariseerd.659 Op een ongedateerde kaart uit 
het familiearchief zijn echter hand geschreven nog acht extra 
bijzondere boomsoorten opgenomen.660 Leo Stockman beschrijft dat 
deze acht soorten door Staatbosbeheer zijn aangeplant rond 1985.661  

 
658 Staatsbosbeheer, 1983. 
659 Staatsbosbeheer, 1983. 
660Familiearchief, Kaart markante bomen, z.d. 
661 Stockman, 1991. 

Figuur 51: Lanen en singels voormalig landgoed Ter Borgh in 1983 en 2022. Bron: Beheerplan 
voor de Boswachterij Anloo, Staatsbosbeheer 1986 en inventarisatie 2022 door G.A. van 
Horssen; bewerkt door G.A. van Horssen. 

Figuur 52 is een samenvoeging van de kaart van Staatsbosbeheer en de 
kaart uit het familiearchief. Opvallend is dat de mammoetboom in het 
pinetum die als monumentale boom is aangemerkt op geen van deze 
twee kaarten is vermeld. Bij een boommeting uit 2005 worden dertien 
monumentale bomen benoemd waarvan zeven in het pinetum, de 
overige nabij het hunebed en het heideveld.662 Negen van de 
benoemde bomen zijn mammoetbomen.  
 

662 “Monumentale bomen in de Boswachterij, pinetum Ter Borgh in Anloo, Drenthe, 
Nederland,” Monumentale bomen, 24 juni 2022, 
https://www.monumentaltrees.com. 



Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo, 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. 
103 

Staatbosbeheer had met haar beheerplan van 1983 als doelstelling om 
het terrein te benutten voor de functie houtproductie, natuur en 
recreatie. Daarnaast moesten de archeologische waarden, de 
landschappelijke waarden en cultuurhistorisch waarden behouden 
blijven. Het ging hier dan om de eikenstrubben en het voormalige 
hakhout aan de rand van de essen, de open heideterreinen, het 
landgoedachtige karakter van de boswachterij, het hunebed en de 
grafheuvels.663 De te behouden eikenstrubben zijn in kaart gebracht, 
deze liggen ten noordoosten van de Kerkweg. 

 
663 Staatsbosbeheer, 1983, 38. 
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Figuur 52: Markante bomen op het voormalig landgoed Ter Borgh. Bron Kaart markante bomen, Beheersplan boswachterij Anloo, Staatsbosbeheer 1983 en kaart familiearchief.                            
Bewerkt door G.A. van Horssen
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Qua boomsoorten is het de bedoeling om het aandeel inlandse eik, 
beuk, douglas, grove den en overig loofbos te vergroten en het aandeel 
Japanse lariks en overig naaldbos te verkleinen.664 Als bijdrage aan de 
recreatie zijn buiten de wandelroute door het pinetum nog twee 
wandelroutes gerealiseerd (natuurpad en zwerfsteenroute), een 
ruiterroute en een fietsroute die parallel aan de zandweg van Anloo 
naar Eext ligt. Ook zijn er verspreid over de boswachterij zitbanken, 
picknickbanken en papierbakken aangebracht.665 Recreatie wordt 
anderzijds ook als belangrijkste bedreiging voor het gebied gezien. Het 
betreft dan de recreanten die door het pinetum worden 
aangetrokken.666  
In ieder geval in groeiseizoenen 1976-1077 en 1978/1979 is er hout 
geoogst uit het bos. De storm van 1972 heeft echter een grote invloed 
gehad op het beheer en de houtoogst (Figuur 54). 667 Het bood echter 
wel de kans om meer ruimte te geven aan de natuurterreinen, meer 
inheemse boomsoorten te planten in de omgeving van de 
natuurterreinen, om meer loofboskarakter aan de buitenzijde van de 
boswachterij te ontwikkelen en om de westelijke stormvlakte opnieuw 
in te planten met naaldbomen.668 Naar verwachting zou er in de 
periode 1983 tot 1993 ongeveer 300 m3 hout als gevolg van kap 
vrijkomen en nog eens ruim 3.400 m3 als gevolg van dunning.669 
 
Anno nu beheert Staatbosbeheer niet alleen haar eigen eigendom 
maar ook het gedeelte ten oosten van de N34. Volgens de landelijke 
beheertypenkaart is het huidig beheer gericht op een zestal 
onderscheiden typen waarvan het grootste oppervlakte gericht is op 
bosbeheer, een gering deel gericht op het beheer van heide en vennen 
(Figuur 53). Uit de provinciale ambitiekaart blijkt dat de doelstelling is 

 
664 Staatsbosbeheer, 1983, 49. 
665 Staatsbosbeheer, 1983, 33. 
666 Staatsbosbeheer, 1983, 11. 

om de oppervlakte heide te vergroten evenals de omvang van het 
dennen-, eiken- en beukenbos. Beide ten koste van het areaal droog 
bos met productie (Figuur 55). 
Uit de boomtype inventarisatie blijkt dat het bos nog altijd een grote 
variëteit aan soorten kent en dat de soorten nog altijd in een grote 
ruimtelijke variatie aanwezig zijn (Figuur 56). De inventarisatie is 

667 Staatsbosbeheer, 1983, 34. 
668 Staatsbosbeheer, 1983, 37. 
669 Staatsbosbeheer, 1983, 64-70. 

Figuur 53: Uitsnede beheertypekaart 2022. Bron:  Geoweb Staatsbosbeheer atlas beheer 
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kennelijk uitgevoerd naar de meest voorkomende soorten per bosvak 
want binnen deze inventarisatie zijn de over het bos verspreide exoten 
niet zichtbaar. 

Figuur 54: Stormschade 1972. Zichtbaar is dat de grootste schade is aangericht op de terrein-
delen die volledig blootgesteld waren aan wind uit zuidwestelijke richting. Bron: Kaart 
stormschade,  Beheersplan boswachterij Anloo, Staatsbosbeheer 1983. 

De recreatievoorzieningen zijn aangepast. De picknickbanken en 
papierbakken zijn verwijderd (eigen waarneming). De fietsroute 

 
670 Geoweb Staatsbosbeheer, Atas beleven, Staatsbosbeheer, 2022. 
671 “Wandelroute Evertbos,” Staatsbosbeheer, 2022, 

https://www.staatsbosbeheer.nl;”Drenthepad etappe 10 Zuidlaren-Gieten,” 
Wandelnetwerk, 2022, https://www.wandelnet.nl; “ Hunenweg,” Hasetal 
Touristik GmbH., 2022,https://www.huenenweg.com. 

parallel aan de Kerkweg, in eigendom van gemeente Aa en Hunze, is 
verhard met beton (eigen waarneming). In het bos ten westen van de 
de N34 is een ATB-pad aangelegd.670 Buiten de rondwandeling door het 
gebied lopen ook twee langeafstandspaden door het gebied, het 
Drenthepad en de Hűnenweg (Hondsrugpad).671 Er is nog steeds 
gelegenheid voor ruitersport, hoewel de beschikbare paden zijn 
gewijzigd ten opzichte van 1983.672 Het deel ten oosten van de N34 is 
opengesteld voor loslopende honden, in dit bosdeel is ook een 
Geocache.673 

672 “Buitenrijden.nl,”KNHS, 2022, https://www.buitenrijden.nl; Staatsbosbeheer 
1983. 

673 Geoweb Staatsbosbeheer, Atas beleven, Staatsbosbeheer, 2022. 

 

Figuur 55: Uitsnede provinciale ambitiekaart. Bron: Geoweb Staatsbosbeheer atlas beheer. 
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Figuur 56: Boomsoorten o.b.v. de meest recente inventarisatie. Bron: Geoweb Staatsbosbeheer atlas benutten. 
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Onderduikershol  
In 2014/2016 is door Strootman Landschapsarchitecten een ontwerp 
gemaakt om het onderduikershol zichtbaar te maken in het landschap. 
Het bos dat in de periode 1940-1945 het hol omringde is tijdens een 
storm in 1972 grotendeels verwoest. De restanten van het 
onderduikershol liggen sindsdien op een open plek in het bos. Rondom 
en deels in de restanten zijn dertien stenen geplaatst ter nagedachtenis 
aan de drie omgekomen verzetsstrijders die er opgepakt zijn en de tien 
die er geëxecuteerd zijn (Figuur 57).  

 
674 Benjamins en Benjamins Palte, 2019, 12; “Oorlogsmonument Anloo, een 

poëtische plek om te herdenken,” Strootman landschapsarchitecten, 2022, 
https://strootman.net. 

De plek wordt ontsloten door een pad van veldkeien die van de 
Kerkweg naar de herdenkingsstenen leidt. Bij de toegang vanaf de 
Kerkweg bevindt zich ook de herdenkingssteen waarvan de plaquette 
is vervangen door een plaquette met daarop de namen van alle dertien 
betrokkenen (Figuur 58).674 Buiten dat is de locatie van de 
latrine/afvalkuil gemarkeerd met een veldkei.675 

 

   

675 Benjamins, 2017, 66. 

Figuur 58: Plaquette herdenkingssteen met daarop de namen van zowel de 
geëxecuteerde onderduikers van het onderduikershol als de personen die nabij het 
hol zijn gefusilleerd. Bron: Foto G.A. van Horssen.  

Figuur 57: Locatie van het onderduikershol na plaatsing herinneringsstenen. Bron: Foto 
G.A. van Horssen. 
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Hoewel het landgoed na 1972 grotendeels in andere handen overging 
bleef Everhard Everts jagen op het terrein. Met een viertal vrienden 
vormde hij de Jachtcombinatie Ter Borgh. Uit de jachtverslagen blijkt 
dat er in ieder geval werd gejaagd tussen 1975 en 1984 (Figuur 59).676 
In 1977 wordt een nieuwe regeling van de jacht van de jachtcombinatie 
Ter Borgh opgesteld.677 Hieruit blijkt dat zij het jachtrecht huurden op 
215 tot 238 hectare. Het jachtseizoen liep van 1 april tot 31 maart van 
het daaropvolgende jaar. Jaarlijks werden twee drijfjachten en drie à 
vier voetdrijfjachten of drukjachten georganiseerd.678 Bij de drijfjacht 
zijn maximaal twaalf drijvers aanwezig, bij de voetdrijfjacht geen.679 
Daarnaast mochten de deelnemers naar eigen inzicht de “peuterjacht” 
beoefenen, ofwel jagen zonder gasten. De heer Kors, eerder 
werknemer van de NV Boschaanplanting Ter Borgh, werd aangetrokken 
om te assisteren bij de jacht.680 Het jachthuis Ter Borgh werd tijdens de 
jacht verhuurd als uitspanning aan de jachtcombinatie.681 
Voor de jacht in het gedeelte wat in eigendom was van de Staat werd 
een overeenkomst voor huur van het jachtrecht in de Staatbossen 
afgesloten voor zes jaar.682 Als gevolg hiervan moest jaarlijks een 
wildbeheersplan te worden opgesteld.683 Daarnaast moest voor 
afschot van reewild een ontheffing aangevraagd worden.684 Er mocht 
niet gejaagd worden op bunzing, hermelijn en wezel.685 Voor de jacht  
 

 
op het op het terrein van de B.V. Boschaanplanting Ter Borgh werd 
eveneens een overeenkomst voor zes jaar afgesloten voor de huur en  
 

 

 
676 Familiearchief, Jachtboek, Jachtcombinatie Ter Borgh, Anloo, 1975-1984. 
677 Familiearchief, Regeling van de jacht van de jachtcombinatie Ter Borgh, 

Jachtcombinatie Ter Borgh, Anloo, april 1977. 
678 Familiearchief, Akte van verhuur van jachtgenot, Ministerie van Landbouw en 

visserij, Zoetermeer, 27 juni 1983. 
679 Familiearchief, Akte van verhuur van jachtgenot, 1983. 
680 Familiearchief, Jachtboek, 1975-1984. 

681 Familiearchief, Jachtboek, 1975-1984. 
682 Familiearchief, Akte van verhuur van jachtgenot, 1983. 
683 Familiearchief, Wildbeheersplan, Ministerie van Landbouw en visserij, ‘s 

Gravenhagen, 30 augustus 1979. 
684 Familiearchief, Aanvraagformulier voor afschot van reewild 1989, Ministerie van 

Landbouw en visserij, 's Gravenhage: Familiearchief, juli 1988. 
685 Staatsbosbeheer, 1983. 

Figuur 59: Drijfjacht 4 november 1978. Bron: Foto familiearchief. 
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Figuur 60: Overzicht wildafschot op basis van het jachtboek in de periode 1974 tot 1989. Bron: Jachtboek familiearchief, gegevens bewerkt door G.A. van Horssen 

 
Figuur 61: Overzicht wildafschot op basis van de jachtveldenquêtes in de periode 1977 – 1988. Bron: Jachtveldenquêtes familiearchief, bewerkt door G.A. van Horssen. 
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verhuur van het jachtgenot aan de jachtcombinatie Ter Borgh.686 De 
resultaten van de jacht zijn enerzijds opgetekend in het door 
jachtcombinatie Ter Borgh opgestelde jachtboek en anderzijds in 
jachtveldenquêtes. De resultaten zijn niet gelijk aan elkaar (Figuur 61). 
Wel is duidelijk dat er vooral hazen, konijnen, eenden en fazanten 
werden geschoten. Het totale aantal geschoten wild nam af tussen het 
jachtseizoen 1975-1976 en 1989-1990. Onduidelijk is of dit komt door 
een afname van wild, minder jachtdagen of minder jagers. Opvallend is 
de noemer “diversen” in de jachtdagboeken, waarschijnlijk betreft het 
hier katten, kraaien en bunzing die in de jachtveldenquêtes wel 
benoemd worden.  
 
Naast de jachtcombinatie Ter Borgh hadden ook de Boermarke Anloo 
en de Boermake Eext jachtrecht op een (gering) deel van het eigendom 
van Staatsbosbeheer.687 

Uit het tijdvak tussen 1972 en 2022 zijn er geen nieuwe veldnamen 
bekend. Wel is het bos ten westen van de N34 van naam veranderd. 
Hoewel op de topografische kaart tot 2020 nog de naam Landgoed Ter 
Borgh wordt vermeld, werd de naam na eigendomswisseling in 1972 in 
eerste instantie Boswachterij Anloo.688 Rond 2010 is Staatsbosbeheer 

 
686 Familiearchief, Akte van verhuur van jachtgenot, 1983. 
687 Staatsbosbeheer, 1983. 
688 Staatsbosbeheer, 1983, 1. 
689 R. Sinke en K. van Son, Persoonlijke communicatie, 22 februari 2022. 
690 “Wandelroute Evertbos,” Staatsbosbeheer, 2022, 

https://www.staatsbosbeheer.nl; Staatsbosbeheer, “Drentsche Aa, kaart 9: 
Wandelroutes, Fietsknooppuntennetwerk, Ruiterpaden” (Amersfoort: Falkplan 
B.V., zd). 

de naam Evertsbos gaan gebruiken.689 Inmiddels is dat overgenomen 
op de gebiedsinformatie op haar website en op de kaart met 
Wandelroutes Drentsche Aa.690 Op de topografische kaarten van na 
2020 is geen naamsvermelding van het gebied meer opgenomen. 

Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 
In 2002 is het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 
aangewezen als Nationaal Park.691 In 2019 heeft het de naam Nationaal 
Park Drentsche Aa gekregen.692 Volgens De Stichting Nationale Parken 
is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. 
Grote delen van het nationaal park zijn aangewezen als Natura 2000 
gebied maar landgoed Ter Borgh valt daarbuiten. 693 In de 
Landschapsvisie Drentsche Aa is Ter Borgh aangeduid als 
heideontginningsbos. Daarvan wordt in zijn algemeenheid vermeld dat 
er maatregelen ter verhogen belevingswaarde, het omvormen tot 
gevarieerde loofbossen, deels tot bronbossen in aansluiting op de 
beekdalen genomen moeten worden en dat een zorgvuldig selectie en 
inpassing van enkele mooie fragmenten 'Staatsboswachterij’ een pré 
zou zijn.694 
 
 

691 “Regeling aanwijzing nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa,” Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 4 december 
2002, https://wetten.overheid.nl. 

692 “Overlegorgaan,” Nationaal Park Drentsche Aa, 6 mei 2019, 
https://www.drentscheaa.nl. 

693 “Natura 2000, Drentsche Aa gebied,” Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, juni 2022, https://www.natura2000.nl. 

694 “Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa,” Strootman Landschapsarchitecten, januari 
2017, https://www.drentscheaa.nl. 
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UNESCO Global Geopark 
Per september 2013 is aan het Hondsruggebied waarin ook Ter Borgh 
ligt de status Global Geopark verleend, op 17 november 2015 is hieraan 
vervolgens de UNESCO-status verleend.695 De doelstellingen van de 
Stichting zijn de economische ontwikkeling en leefbaarheid van het 
gebied, het promoten van het Hondsruggebied als onderscheidend 
gebied, het verkrijgen en behouden van de status European Geopark 
en het bevorderen van de samenwerking tussen overheden, 
ondernemers en andere organisaties bij de realisatie van het 
Geopark.696 Het pinetum Ter Borgh is als één van de meest bijzondere 
plekjes in het Geopark aangewezen als hotspot.697   
 
Rijksmonumenten 
Monumenten zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen 
of door mensen aangelegde groene structuren, zoals parken.698 
Monumenten die zijn aangewezen als Rijksmonument zijn van 
nationale betekenis.699 Vanwege hun cultuurhistorische waarde 
worden ze beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente.700 
Tot landgoed Ter Borgh behoren acht locaties die tot rijksmonument 
verklaard zijn (Figuur 62). Het betreffen de nummers 510973 tot en met 
510975, zijnde het jachthuis, de bijbehorende garage en de 
(jachtopzieners)woning. Daarnaast betreft het nummer 45017 dat is 

 
695 “UNESCO Global Geopark,,” Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark, 2022, 

https://www.dehondsrug.nl/de-hondsrug-geopark/unesco-global-geoparken. 
696 Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark, 2022. 
697 Stichting De Hondsrug UNESCO Global, Geopark 2022. 
698 “Monumenten,” Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022, 

www.cultureelerfgoed.nl. 
699 “Rijksmonumenten,” Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022, 

www.cultureelerfgoed.nl. 
700 “Monumenten,” Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022, 

www.cultureelerfgoed.nl 

toegekend aan Hunebed D11. De overige nummers, 45013 en 45018 
tot en met 45020 betreffen grafheuvels op het terrein.701 
 
Omgevingsvisie 
De provincie actualiseerde in 2018 haar Omgevingsvisie Drenthe. Die 
beschrijft de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en 
sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.702 In de 
Omgevingsvisie worden lange termijndoelen op verschillende 
terreinen met elkaar verbonden, zoals ruimtelijke ontwikkeling, 
verkeer en vervoer, water, wonen, natuur en cultuur.703 In de 
omgevingsvisie is Ter Borgh aangewezen als NatuurNetwerkNederland 
en zijn er de kernkwaliteiten archeologie, aardkundige waarden, 
cultuurhistorie en landschap aan toegekend.704 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan geeft handvatten voor besluitvorming op 
gemeentelijk niveau. In het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Aa en Hunze is Ter Borgh aangewezen als natuurgebied met 
dubbelbestemming archeologie. Het hunebed, de hut en het Urnenveld 
hebben een afwijkende, bijpassende bestemming. De gemeente 
beoogt hiermee te voorkomen dat de gebieden zonder gemeentelijke  

701 “Rijksmonumenten,” Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022, 
www.cultureelerfgoed.nl. 

702 “Provinciale omgevingsvisie,” Provincie Drenthe, 3 oktober 2018, 
https://www.provincie.drenthe.nl, 9. 

703 “Provinciale omgevingsvisie,” Provincie Drenthe, 3 oktober 2018, 
https://www.provincie.drenthe.nl. 

704 “Provinciale omgevingsvisie,” Provincie Drenthe, 3 oktober 2018, 
https://www.provincie.drenthe.nl, 9. 
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 31   Figuur 62: Kaart met rijksmonumenten op het terrein van Landgoed Ter Borgh met detail ter hoogte van de Gasterense weg. De weergegevens nummers zijn de toegekende monumentnummers. 
Bron: Kaart ontvangen per email 31 maart 2022, Provincie Groningen,  bewerkt door G.A. van Horssen. 
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beoordeling worden gewijzigd en benut voor een andere bestemming 
dan de aangewezen bestemming.705 

Landgoed Heidehof 
Heidehof bij Eext werd in 1929 opgericht door Jan Melchior Everts, de 
broer van Dirk Everhard Everts  die samen in houtverwerkingsbedrijf 
Meihuizen participeerden (Figuur 63). Hij legde een bos in Engelse 
landschapsstijl aan om als productiebos te dienen voor de houthandel. 
Bovendien liet hij door architect Siccama een landhuis bouwen dat als 
zomerresidentie voor de familie diende. In de oorlog echter 
confisqueerde de bezetters het landgoed. Het huis werd in opdracht 
van de SS in 1945 vernietigd. Het landgoed ging daarna over in handen 
van een verzekeringsmaatschappij. Sinds 1996 is het weer in handen 
van particuliere eigenaren.  
Op het terrein is sinds 2012 natuurbegraafplaats Hillig Meer in bedrijf. 
Het landgoed bestaat uit verschillende soorten jong en oud bos met 
daarin lanen, vennen, pingoruïnes en heiderestanten.706 Het huidig 
beheer richt zich op dennen, eiken en beukenbos, droge heide, droog 
bos met productie, poelen en kruiden- en faunarijk grasland.707 
 
Landgoed het Westersche veld van Rolde 
Landgoed het Westersche veld van Rolde ligt ten zuidwesten van Rolde 
in Drenthe (Figuur 63). Het is het resultaat van ontginning die is gestart 

 
705”Bestemmingsplannen, bestemmingsplan buitengebied gemeente Aa en Hunze 

onherroepelijk (vastgesteld 2018-05-09),” Ruimtelijkeplannen.nl, 2022, 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

706 “De geschiedenis van Landgoed Heidehof,” Landgoed Heidehof, 2022, 
https://www.heidehof.org. 

 

in de jaren dertig van de 20e-eeuw. Het landgoed heeft geen landhuis, 
wel een houten vakantiewoning. Voorafgaand aan de aankoop huurde 
Steven Duintjer een deel van de gronden als jachtveld samen met zijn 
broer Jurjen Duintjer en Evert Benes. Steven en Jurjen zijn beide zonen 
van Marcus Marinus Duintjer en Catharina Henderika Meihuizen en 
daarmee eveneens verwant aan de familie Everts. 
Steven, Jurjen en Evert Benes richtten op 21 februari 1928 de 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen op met als doel 
‘het verkrijgen en exploiteren van huizen, gronden en andere 
onroerende goederen, het verhuren en huren van jachtrechten, het 
ontginnen van woeste gronden en alle andere handelingen, die deel 
uitmaken van een ontginningsmaatschappij’. De N.V. werd gevestigd te 
Wildervank.  Steven bracht meer onroerend goed in dan de overige 
participanten en verkreeg daardoor meer aandelen die hij op naam van 
zijn vrouw E.F. Duintjer – Jordaan zette. Tussen 1930 en 1960 worden 
percelen heide, bouwland en woeste grond aangekocht tot een totale 
omvang van bijna 200 hectare. Op een deel van het bouwland werd een 
boerderij gebouwd en vervolgens verpacht. Ook werd er een boerderij 
met vijf hectare grond aangekocht en vervolgens verpacht. Rond 1937 
werden Steven en Dien Duintjer-Jordaan enig aandeelhouder.708 De 
nazaten van Steven Duintjer hebben het landgoed inmiddels 
ondergebracht in de BV Landgoed Het Westersche Veld Van Rolde. 
Drents Landschap participeert in deze B.V. via het Natuurfonds 
Drenthe.709 Het huidig beheer gaat volgens de beheertypenkaart 2021 
  

707 “Beheertypenkaart 2021,” Provincie Drenthe, 2022, 
https://geo.drenthe.nl/geoportaal. 

708 “Het Westersche veld,” Landgoed het Westersche Veld, 2022, 
http://www.westerscheveld.nl. 

709 “Natuurfonds Drenthe,” Het Drents Landschap, 2022, 
https://www.drentslandschap.nl. 
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Figuur 63: Landgoed Ter Borgh, Heidehof en Het Westersche veld van Rolde afmeting zoals opgenomen in de datafile Landgoederen NSW 1940 geprojecteerd op de topografische kaart 2021.        
Bron  : Geodata NSW landgoederen verkregen via Geoportaal Drenthe; https://geo.drenthe.nl en Historisch  topografische data 2021 ArcMAP, bewerkt door G.A. van Horssen.
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uit van dennen, eiken en beukenbos, vochtige heide en droog bos met 
productie.710 
 
Vergelijking met Ter Borgh 
Wanneer de in hoofdstuk 2 afgeleide karakteristieken van Ter Borgh 
worden vergeleken met de landgoederen Heidehof en Westervelde 
valt op dat het belangrijkste verschil tussen landgoed Het Westersche 
veld van Rolde en de andere twee landgoederen is gelegen in het feit 
dat de ontginning van Het Westersche veld zich ook gericht heeft op 
landbouw.  
 
Bij nadere beschouwing lijkt het landgoed Heidehof meer 
overeenkomsten met Ter Borgh te vertonen dan landgoed het 
Westersche veld van Rolde (Tabel 12). Opvallend is dat de 
landgoederen alle drie zijn gesticht door de aan elkaar gerelateerde 
families Everts en Duintjer. De factoren die leiden tot de karakteristiek 
landgoedbos (exoten en lanen) zijn niet volledig bekend. 
Het feit dat de landgoederen Ter Borgh en Heidehof geografisch gezien 
het dichtst bij elkaar liggen kan de overeenkomst in cultuurhistorische 
en landschappelijke karakteristieken verklaren. Dat de landgoederen 
gesticht zijn door twee broers impliceert dat onderlinge informatie 
uitwisseling over ontginning en inplant plaats gevonden kan hebben 
waardoor de match in overige karakteristieken verklaard kan worden.  
 
 
 
 
 

 
710 “Beheertypenkaart 2021,” Provincie Drenthe, 2022, 

https://geo.drenthe.nl/geoportaal. 
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Tabel 12: Nadere beschouwing karakteristieken Ter Borgh en landgoederen Heidehof en Westervelde waarbij de overeenkomstige karakteristieken groen zijn gemarkeerd. 

Karakteristiek Ter Borgh Heidehof Westersche veld van Rolde 
Productiebos Ja Ja Ja in combinatie met landbouw 
Exoten Ja Onbekend Onbekend 
Recreatie Jacht en publieke openstelling Publieke openstelling, jacht onbekend Jacht en publieke openstelling 
Natuur Ja Ja Ja 
Schaalgrootte Groot Groot Groot 
Stichter Fam Everts (D.E. Everts) Fam Everts (J.M. Everts) Fam Duintjer (S. Duintjer) 
Overige: 
Huidig eigendom 
 
Hunebed 
Grafheuvels 
Monumentale bebouwing 
Monumentale bomen 
Schuilhol 
Lanen 
Pingoruines 
Nationaal Park Drentsche Aa 
Geopark Hondsrug 
Bestemming 
 
 
 
NNN 
Kernkwaliteit  

- Archeologie 
- Aardkundige waarden 
- Cultuurhistorie 
- Landschap 

Deels particulier waaronder familie/ Deels 
Stichting/ Deels Staatsbosbeheer 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Natuur/Bos-natuurbegraafplaats 
urnenveld/wonen/Cultuur en ontspanning-
historie/waarde archeologie 
 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Particulier (B.V.) 
 
 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 
Onbekend 
Ja 
Ja 
Ja 
Bos-landgoed/Natuur-landgoed/ 
Dls met bos-natuurbegraafplaats/ 
maatschappelijk -landgoed/ waarde archeologie 
 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Particulier familie (B.V.). Drents 
Landschap participeert  
 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
Nee 
Onbekend 
Ja 
Ja 
Ja 
Natuur/ Agrarisch-
esdorpenlandschap/wonen/ waarde 
archeologie 
 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
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Belangrijke stimulans voor de verkoop van het terrein lijkt de aanleg 
van de N34 te zijn. Hoewel de aanleiding tot verkoop het afgesneden 
terreindeel ten oosten van de N34 was, eindigden het met de verkoop  
van 162 hectare ten westen van de N34. Tegelijkertijd werden de 
woningen en de aan de familie toebedeelde percelen geprivatiseerd.  
Na 1972 oefenden de nazaten van D.E. Everts nog altijd invloed uit op 
het dan voormalige landgoed Ter Borgh en zij doen dat tot op de dag 
van vandaag. Vanzelfsprekend was en is hun invloed het grootst op de 
delen van het landgoed die nog steeds in eigendom zijn. Deze worden 
weliswaar niet meer gezamenlijk beheerd, maar er is in alle gevallen 
een nazaat van D.E. Everts betrokken bij het beheer. Dat geldt ook voor 
de terreindelen waarbij het beheer in handen is van een daartoe 
opgerichte stichting, zoals het pinetum en de grafplaats. De 
veranderingen die zijn opgetreden zijn marginaal. De grootste 
verandering is het oprichten en gebruik van het urnenveld. Opvallend 
is ook dat E. Everts tot in ieder geval jachtseizoen 1987 – 1988 op 
vrijwel het gehele voormalige landgoed jachtrecht had.  
 
Staatsbosbeheer beheert niet alleen haar verworven eigendom van 
landgoed Ter Borgh, maar ook het gebied van derden ten oosten van 
de N34. De beheerplannen daarvoor laten geen grootschalige 
wijzigingen zien ten opzichte van de situatie in 1972. Op het landgoed 
zijn nog altijd allerlei lanen en exotisch bomen te vinden. De 
padenstructuur is niet gewijzigd en het bos herbergt nog altijd een 
grote variatie aan bomen die in een grote ruimtelijke verspreiding zijn 
aangeplant.  
Het bos wordt nog altijd gebruikt voor houtoogst. Tegelijkertijd is er 
recreatief gebruik. Dit is echter wel veranderd. De jachtrechten worden 
niet meer uitgegeven en de picknickplaatsen zijn verdwenen. Nieuw 

zijn de ATB-routes en de geocache. Grootste veranderingen zijn de 
herinrichting van het terrein rondom het onderduikershol en de 
verharding van het fietspad. 
 
Onder invloed van Staatsbosbeheer is de naam Evertsbos tot stand 
gekomen. Zowel het bos als de diverse cultuurhistorische elementen 
zijn aangewezen middels overheidsregelingen ter bescherming ervan. 
Daarmee borgt de overheid het behoud van de cultuurhistorische 
elementen maar ook dat voor eventuele wijzingen in de rest van het 
terrein vooraf toetsing en instemming van de overheid nodig is.    
 
Van de landgoederen die qua karakterisering vergelijkbaar zijn met Ter 
Borgh blijkt bij nadere beschouwing dat landgoed Heidehof meer 
gelijkenis vertoond met Ter Borgh dan landgoed Het Westersche veld 
van Rolde. De directe familierelatie tussen de stichters van de twee 
landgoederen en de nabijheid van de twee landgoederen zijn voor de 
hand liggende verklaringen daarvoor. Ter Borgh onderscheidt zich van 
de andere twee landgoederen door de bijzondere boomsoorten die in 
het bos zijn geplant, het hunebed, het pinetum en de bebouwingen die 
als Rijksmonument zijn aangewezen. 
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In deze landschapsbiografie is onderzocht en vastgelegd hoe het 
landschap zoals nu waarneembaar ter plaatse van het vroegere 
landgoed Ter Borgh is veranderd door het stichten van landgoed Ter 
Borgh. Het onderzoek is opgebouwd aan de hand van vier deelthema’s: 

 Wat is maatschappelijke context van 20e-eeuwse 
heideontginningen, kan Ter Borgh als ontginningslandgoed 
worden gekarakteriseerd en zijn er vergelijkbare landgoederen?  

 Wat was het landschap voorafgaand aan de stichting van het 
landgoed in 1911? 

 Wat was de landschappelijke ontwikkeling als gevolg van de 
stichting van landgoed Ter Borgh tussen 1911 en 1972? 

 Wat was de landschappelijke ontwikkeling ter plaatse van 
landgoed Ter Borgh na 1972 en wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten met de vergelijkbare landgoederen? 

Uitwerking van de deelthema’s is uitgevoerd door per thema een 
aantal deelvragen te formuleren. In onderstaande conclusies is vooral 
de beantwoording van de hoofdvragen opgenomen.  

Landgoed Ter Borgh is op basis van karakteristieken van bostypen, 
landgoederen en (jonge)heideontginningen getypeerd als 
ontginningslandgoed met kenmerken van een productie- en 
landgoedbos. De daarbij horende karakteristieken zijn een 
grootschalige ontginning met daarop zeer gemengd bos met exoten, 
zowel recreatief gebruik als houtproductie en delen met bijzondere 
(natuur)waarde.  Op basis van opname onder de Natuurschoonwet, 
grootschaligheid, stichter, ontginningsdoel en ligging op woest grond is 
afgeleid dat de landgoederen Heidehof en Het Westersche veld van 
Rolde geschikt zijn voor onderlinge vergelijking.  

 
Drenthe bestond tot in de negentiende eeuw voor het grootste deel uit 
woeste grond. Dit betrof niet alleen heide, maar ook veen en 
zandverstuivingen. De maatschappelijke visie destijds was dat woeste 
gronden zo veel mogelijk omgevormd moesten worden tot productief 
te gebruiken gronden. Daartoe werden door de overheid allerlei 
stimulerende regelingen ingevoerd.  De aan het einde van de 
negentiende eeuw optredende mechanisering en landbouwkundige 
ontwikkelingen zorgden samen met het afschaffen van de marken voor 
het op gang komen van de ontginning van de woeste gronden. Werd 
de ontginning aanvankelijk vooral kleinschalig door boeren uitgevoerd, 
nu werd dat uitgevoerd door investeerders en de overheid. Vaak werd 
dit gecombineerd met een sociale doelstelling in de vorm van 
werkverschaffing.  
De Groningse veenkoloniën kenden eind negentiende eeuw een 
bloeiende economie als gevolg van de veenwinning. Landgoed Ter 
Borgh is in deze periode ontstaan als initiatief van een Groninger 
industrieel. Everhardus Everts, later zijn zoon Dirk Everhard Everts en 
vervolgens diens zoon Everhard Everts waren werkzaam in en 
aandeelhouder van de Wildervankster houthandel Firma Meihuizen en 
Zoon. De Nederlandse houthandel kende een grote bloei in de 
negentiende eeuw die duurde tot de crisisjaren van de 20e-eeuw. Na 
de Tweede Wereldoorlog volgde een korte opleving. Medio 20e eeuw 
was schaalvergroting of specialisatie nodig om de buitenlandse 
concurrentie in de houthandel het hoofd te bieden. De firma Meihuizen 
fuseerde eind jaren zestig als gevolg daarvan met andere Groninger 
houthandels. 
 
Het gebied waarop het latere landgoed Ter Borgh is gesticht is 
grotendeels ontstaan in de laatste drie ijstijden. De bodem die werd 
gevormd is een stuwwal- en grondmorelandschap met aan de oostzijde 
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stuifzandlandschap. Rond 1900 bestond de begroeiing uit heide. Her en 
der waren vennen. Een klein deel aan de oostzijde van het gebied was 
voor 1911 al ontgonnen en beplant met grove den. Aan de noordzijde 
van het gebied waren eikenstrubben. De strubben kunnen gezien 
worden als relict van het voorafgaande gebruik als markegrond. Op het 
terrein waren al uiteenlopende cultuurhistorische en aardkundige 
waarden aanwezig die dateren uit de ijstijd, prehistorie, middeleeuwen 
en moderne tijd voor 1911. Het betreft dan het hunebed, de 
grafheuvels, pingoruïnes, Celtic fields, middeleeuwse karrensporen, 
reewegen, de kerkweg, markegrenzen en markestenen.  
 
De ontginning die door de Evertsen werd uitgevoerd is volgens destijds 
moderne denkbeelden uitgevoerd. De Nederlandsche 
Heidemaatschappij had een methode ontwikkeld waarbij op basis van 
bodemonderzoek gevolgd door diepploegen en kunstmest de 
ontginning werd uitgevoerd. Gezien de toen geldende 
maatschappelijke opinie en de beroepsgroep waarin de Evertsen 
werkzaam waren is het niet verwonderlijk dat zij een productiebos 
aanlegden. Qua beplanting werden enerzijds de toen geldende 
denkbeelden gevolgd waarbij niet langer grove den werd toegepast 
maar lariks, fijnspar en douglas. Anderzijds lijkt de beplanting ook 
ingegeven door persoonlijke voorkeur en mogelijk ook door het 
verkoopassortiment van de firma Meihuizen. Dit zou de aanplant van 
loofbomen en de aanplant van exotische boomsoorten kunnen 
verklaren.  
Everhardus Everts plantte “opa’s bosje”. Dirk Everhard Everts heeft een 
groot deel van de ontginning (laten) uitvoeren en de woningen op en 
bij het landgoed laten bouwen. De familiebegraafplaats is eveneens 
door zijn inspanningen tot stand gekomen. Everhard Everts nam rond 
de jaren vijftig de verdere ontginning en verdere vergroting van het 
landgoed op zich. Hij bouwde de nieuwe jachtopzichterswoning aan de 

oostzijde van het landgoed en stichtte het pinetum. Mogelijk was hij 
ook de stichter van het arboretum nabij de hut. Wie de drijvende kracht 
achter het planten van de bijzondere boomsoorten verspreid over het 
bos is geweest is niet duidelijk geworden. Als Staatsbosbeheer in 1983 
de leeftijd van drie mammoetbomen correct heeft ingeschat op 50 jaar 
zou het planten ervan in 1933 zijn geweest. Vermoedelijk iets later 
afhankelijk van de leeftijd van het plantgoed. Dat zou betekenen dat 
ofwel Everhardus Everts ofwel Dirk Everhard Everts dit heeft 
geïnitieerd.  
De naam van het landgoed lijkt te zijn verbonden met de boerderij of 
de bewoners daarvan, die tussen de woonhuizen van Dirk Everhard 
Everts en zijn broer Jan Melchior Everts lag aan de Nijverheidskade in 
Wildervank. Het is niet duidelijk wat het landgoed verbindt met de 
familie Van der Borgh of de boerderij Ter Borgh.  
Los van de actieve ontginning en aanplant hebben de Tweede 
Wereldoorlog, de storm van 1972 en de aanleg van de provinciale weg 
N34 hun sporen nagelaten op het landgoed. Tegelijkertijd zijn de 
sporen van eerdere menselijke invloed in de vorm van het hunebed, de 
grafheuvels en markestenen behouden gebleven.   
 
In 1972 zijn grote delen uit het bezit van de N.V. Boschaanplanting Ter 
Borgh verkocht. Hierdoor hebben ook de nieuw eigenaren hun stempel 
kunnen drukken op het landschap van het nu voormalige landgoed Ter 
Borgh. Nazaten van de familie Everts beheren nog altijd het pinetum en 
de grafplaats, ondanks dat deze beide in een stichting zijn 
ondergebracht. Ook het woonhuis, het jachthuis en de hut zijn nog in 
eigendom van nazaten van Dirk Everhard Everts. Het beheer is niet 
ingrijpend veranderd waardoor op deze terreindelen het 
landgoedkarakter is behouden. Een relatief recente toevoeging aan het 
gebruik van het bos is het urnenveld. Landschappelijk heeft dit niet veel 
impact op het bos.  
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Verreweg het grootste deel van het landgoed is in eigendom van 
Staatbosbeheer gekomen.  Het beheer was en is erop gericht om de 
natuur, cultuur- en productiefunctie van het bos in stand te houden. De 
storm van 1972 gaf ruimte voor nieuwe invulling op basis van deze 
functies in plaats van behoud en beheer van het bestaande bos. Los 
daarvan zijn er meer exoten en lanen geplant wat het karakter als 
landgoedbos heeft versterkt. Staatbosbeheer beheert inmiddels ook 
het aan derden verkochte deel van het landgoed ten oosten van de 
provinciale weg. Het beheer is overeenkomstig het gedeelte aan de 
westzijde van de provinciale weg. De cultuurhistorische en aardkundige 
waarden zijn in de loop van de jaren ondergebracht in diverse 
overheidsregelingen ter bescherming ervan. Het heeft erin 
geresulteerd dat zij nog altijd aanwezig zijn in het gebied.  
 
Van de landgoederen die qua karakterisering vergelijkbaar zijn met Ter 
Borgh blijkt bij nadere beschouwing dat landgoed Heidehof meer 
gelijkenis vertoond met Ter Borgh dan landgoed Het Westersche veld 
van Rolde. Dit is met name het gevolg van het gedeeltelijk gebruik als 
landbouwgrond en de bijbehorende bestemming daarvan van 
landgoed Het Westersche veld van Rolde. Ter Borgh en Heidehof zijn 
beide na ontginning bebost. De directe familierelatie tussen de 
stichters van de twee landgoederen en de ruimtelijke nabijheid van de 
twee landgoederen zijn voor de hand liggende verklaringen voor de 
overige overeenkomsten. Ter Borgh onderscheidt zich echter van de 
andere twee landgoederen door de bijzondere boomsoorten die in het 
bos zijn geplant, het hunebed, het pinetum en de bebouwingen die als 
Rijksmonument zijn aangewezen. 
 
Eindsynthese 
De verandering van het landschap waar uiteindelijk landgoed Ter Borgh 
op is ontstaan is onder invloed van de maatschappelijke opinie, 

technische ontwikkeling en kennisontwikkeling van eind negentiende 
en begin twintigste eeuw tot stand gekomen.  Daardoor is het 
landschap omgevormd van heide naar bos. Wel zijn diverse 
aardkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
behouden gebleven (Figuur 64). Hoewel Ter Borgh gekarakteriseerd 
kon worden ontginningslandgoed met kenmerken van productie- en 
landgoedbos is de huidige situatie anders. Gegeven het feit dat het 
landgoed versnipperd is geraakt en de productiefunctie is 
teruggelopen, is landgoedbos beter op zijn plaats om de huidige 
situatie te karakteriseren. De kenmerkende beplanting van een 
landgoedbos met zeer gemengd loof- en naaldbos en veel exoten, en 
in dit geval lanen, zijn dan ook de componenten die bij behoud ervan 
de ontginningsgeschiedenis van Ter Borgh blijvend kunnen 
symboliseren. Ook de veldnamen uit de ontginningstijd zijn het waard 
om in dit kader opnieuw te worden toegekend en daardoor te 
behouden. De naam Evertsbos die sinds 2010 wordt gebruikt, kan 
hierbij worden gezien als blijvende herinnering aan de familie die een 
grote invloed heeft gehad op de huidige landschappelijke situatie. 

Dit onderzoek gaat met name in op de landschappelijke impact van de 
(heide)ontginning in de 20e-eeuw door vermogende particulieren. 
Geprobeerd is om binnen de maatschappelijke context van de 
ontginningsperiode en vervolgens de periode tot aan de huidige tijd 
een beschrijving van die veranderingen en de bijbehorende keuzes te 
geven. Er is slecht beperkt aandacht besteed aan het logische vervolg 
op deze bevindingen, namelijk hoe om te gaan met deze 
landschappelijke erfenis. In het geval van Ter Borgh zijn er inmiddels 
nazaten, Staatbosbeheer en een private partij eigenaar geworden van 
delen van het landgoed. Landschappelijke versnippering door 
onderling afwijkend beheer of doelstellingen is daarmee een mogelijk 
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risico. Ook van de twee vergelijkbare landgoederen is bekend dat deze, 
binnen de overheidskaders, naar eigen inzicht worden beheerd. 
Het in kaart brengen van relevante overheidsmaatregelen en 
diepgaander vergelijk met andere landgoederen zou kunnen leiden tot 
een meer algemene karakterisering van 20e-eeuwse 
ontginningslandgoederen en daarmee tot een breed integraal advies 
voor het behoud van karakteristieke elementen van 20e-eeuwse 
ontginningslandgoederen. 
 
De twee Drentse landgoederen die het meest vergelijkbaar bleken uit 
de gehanteerde selectiecriteria bleken beide te zijn gesticht door 
familieleden van de stichters van landgoed Ter Borgh. Interessant zou 
zijn om een vergelijk te maken met een productie(bos)landgoed dat is 
gesticht door een particulier uit een andere beroepsgroep dan de 
Evertsen. Zijn er dan nog steeds overeenkomsten in de karakteristieken 
of is het landgoedbos onlosmakelijk verbonden aan de houthandel? 
Deze zelfde vragen kunnen gelden voor het uitvoeren van een 
eventueel vergelijkende studie met buitenlandse 
productie(bos)landgoederen. 
 
Tot slot is één van de meest in het oog springende karakteristiek van 
landgoed Ter Borgh de aanwezigheid van exotische boomsoorten. Het 
inventariseren van exotische naaldbomen is een specialisme dat ik, 
ondanks mijn poging daartoe, onvoldoende beheers. Het aanvullend in 
kaart brengen of de als markante bomen op figuur 52 opgenomen 
boomsoorten anno nu nog aanwezig zijn, zou een bijdrage kunnen 
leveren aan het beheer van het landgoedbos. Dit geldt ook voor het 
voor de bomen in het publiek toegankelijke arboretum nabij de hut. 

Dit onderzoek is gebaseerd op een combinatie archief-, kaart- en 
literatuuronderzoek en interviews. Slechts in beperkte mate is gebruik 
gemaakt van het veldwerk dat is uitgevoerd. Dat heeft grotendeels te 
maken met mijn te beperkte kennis van boomsoorten. De conclusies 
die getrokken zijn ten aanzien van overeenkomsten tussen 
landgoedbos, boomtypen en beheerdoelstellingen zijn dan ook vrijwel 
geheel gebaseerd op de beschrijvingen van de inventarisaties van de 
Heidemij en Staatbosbeheer in resp. 1955, 1983 en de huidige 
beschikbare inventarisatie van Staatbosbeheer. Deze komen op 
bosvakniveau overeen met mijn waarnemingen. Op microniveau heb ik 
binnen de bosvakken behoorlijke verschillen in soortensamenstelling 
waargenomen. Inventarisatie van soorten binnen de bosvakken zou 
dan ook kunnen leiden tot een aangepaste kaart van markante soorten. 
Mogelijk zelfs tot een uitbreiding van het aantal monumentale bomen. 
Aanpassing van de toegewezen karakteristiek lijkt niet aannemelijk. 
 
Door een samenloop van omstandigheden is het interview met de 
beheerder van het Pinetum niet tot stand gekomen. Mogelijk dat 
hieruit aanvullende vermeldenswaardige feiten kunnen worden 
verzameld over landgoed Ter Borgh of over het beheer van een 
pinetum in zijn algemeenheid. 
 
De interviews zijn afgenomen van nazaten van Everhardus Everts. 
Omdat het landgoed tussen 1911 en 1972 tot stand is gekomen, is het 
tussen 52 en 110 jaar geleden dat de ontginning en aanplant 
plaatsvond. De geïnterviewde personen zijn geen van allen direct 
betrokken geweest bij de daadwerkelijke ontginning. Het is voor de 
hand liggend dat er daardoor feiten onderbelicht zijn gebleven of 
onderhevig aan interpretatie van de geïnterviewde. 
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Figuur 64: Bijzondere waarden kaart van de huidige situatie ter plaatse van voormalig landgoed Ter Borgh. Bron: Kaartlagen hunebed, grafheuvels, markegrenzen, markestenen, Celtic fields, 
pingoruines, Geoportaal Drenthe, prehistorische, middeleeuwse en postmiddeleeuwse en recente routes door Jager, 1985, p14 en  reewegen rondom Anloo door Coert weergegeven in Muller, 1993, 
Historisch geografische data 2021, ArcMAP bewerkt door G.A. van Horssen. 
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Groninger Archieven te Groningen (Archief Houthandel J.M. Meihuizen & Zoon, inventaris 1991, 1993, 2005, 2189, 2190, 2350; Archief Familie 
Meihuizen en Everts, inventaris 62, 68, 69) 

Drents Archief te Assen (archief N.V. Bosaanplanting Ter Borgh te Anloo, inventaris 1,2, 108 – 114, 122, 123, 134) 
Nationaal Archief te Den Haag (archief Staatsbosbeheer 1928-1986, inventaris 808) 
Familiearchief Everts te Anloo 
Privéarchief O. Everts te Anloo 
Archief Stichting Grafplaats Ter Borgh 

Afbeelding omslag: Topografische kaart 1970, met inzet van afbeeldingen van respectievelijk Everhardus Everts, Dirk Everhard Everts en Everhard 
Everts Bron: Topotijdreis en huisarchief familie Everts. 

Afbeelding titelpagina hoofdstuk 1: Schilderij, Willem Roelofs (1822-1897), Het Hunebed van Tynaarlo, 1861, olieverf op doek, 92 x 37 cm, Drents 
Museum, langdurig bruikleen van Kunstmuseum Den Haag 

Afbeelding titelpagina hoofdstuk 2: Foto, Werkverschaffing bij Kremboong. Bron: Geheugen van Drenthe locatiedossier Kremboong. Foto inzet, 
Handwerk bij de aanleg van de Staatsbossen op het Sleenerzand. Bron: https://knapzakroutes.nl trefwoord productiebos.  

Afbeelding titelpagina hoofdstuk 3: Schilderij, Han Krug, t Wilde veen van Drenthe, 1911, olieverf op doek, 50,5x70,5cm, Drents Museum 
Afbeelding titelpagina hoofdstuk 4: Blauwdruk, J. van Houten, Jachtopzienerswoning te Anlo van de weled. Heer D.E. Everts te Wildervank, 28 april 

1938. Bron: Archief gemeente Aa en Hunze. Inzet links: Brief, D.E. Everts, Petersburg 30 juni 1904. Bron: Groninger Archieven, toegang 1865 
inventarisnummer 2189. Inzet rechts: Paspoorten van Dirk Everhard Everts, met op de rugzijde visa, 1906, 1911 en 1912. Bron: Groninger 
Archieven, toegang 1865 inventarisnummer 2217. 

Afbeelding titelpagina hoofdstuk 5: Foto’s Evertsbos 13 december 2021, G.A. van Horssen. 
Afbeelding titelpagina hoofdstuk 6: Foto Evertsbos 13 december 2021, G.A. van Horssen. 
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Bijlage 1: Overzicht van vondsten op en nabij landgoed Ter Borgh. Bron: Noordelijk Archeologisch depot Nuis  
 

 

zaaknummer objecttype specialisatie_type_idarchis2onderzoeksmeldingsnummerarchis2waarnemingsnummerplaatsnaamdatum betrokkene gm_object
1 2000248100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 23 Eext 1983 Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedOnderzoek RCE 1983
2 2000742100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 28 Eext 1985 Universiteit Groningen Onderzoek RUG 1985
3 2006567100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 2005 Eext 1998 Provincie Drenthe Restauratie grafheuvel Galgwandenveen 1998
4 2021868100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 2006 Eext 1998 Provincie Drenthe Restauratie grafheuvel Galgwandenveen 1998
5 2479024100 Registratie rapportplichtige onderzoeksmelding 6 66130 Anloo 2015 Arcadis Onderduikershol WO2
6 2019973100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 3 Anloo 1995 Universiteit Groningen Restauratie grafheuvel Ter Borgh 1995
7 2021851100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 2004 Eext 1998 Provincie Drenthe Restauratie grafheuvel Schuilingsbosje 1998
8 2000223100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 24 Eext 1983 Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedKerkweg,Noordes,Haverlanden,Binnenes,Molenes
9 2024598100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 2007 Eext 1998 Provincie Drenthe Restauratie Galgwandenveen, zie rapport ADC

10 2001147100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 33 Anloo 1987 Universiteit Groningen Restauratie grafheuvel ter Borgh 1987
11 2015930100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 27 Eext 1985 Universiteit Groningen Onderzoek RUG 1985
12 2016149100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 37 Eext 1986 Universiteit Groningen Onderzoek RUG 1986
13 2430715100 Registratie rapportplichtige onderzoeksmelding 6 59952 Anloo 2014 Archeodienst Gelderland BVOnderzoek Archeodienst 2014
14 3165167100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239371 Eext Archis beheer Grafheuvels Galgwanderveen, Neolithicum
15 2745596100 Archeologische vondstlocatie 13 10079 Anloo 1952 Universiteit Groningen D11 Evertsbos
16 3162259100 Archeologische vondstlocatie 13 238397 Anloo 1950 Universiteit Groningen Opgraving GIA 1950/1957
17 2745555100 Archeologische vondstlocatie 13 10070 Anloo 1958 particulier Vlakgraf Enkelgrafcultuur
18 3009469100 Archeologische vondstlocatie 13 238392 Eext 1962 particulier Vindplaats Trechterbekercultuur
19 3007492100 Archeologische vondstlocatie 13 238019 Eext 1970 Universiteit Groningen Prehistorische route
20 3007484100 Archeologische vondstlocatie 13 238018 Eext 1970 Universiteit Groningen Grafheuvel EGK galgwandenveen III
21 3007508100 Archeologische vondstlocatie 13 238020 Eext 1970 Universiteit Groningen Grafheuvel KB/WKD Kerkweg II 
22 3007516100 Registratie archeologische vondstmelding 6 238021 Eext 1970 Universiteit Groningen Gravheuvel EGK/Kerkweg III
23 2745636100 Registratie archeologische vondstmelding 6 10086 Eext 1970 Universiteit Groningen Grafheuvel EGK Galgwandenveentje II
24 2745644100 Archeologische vondstlocatie 13 10087 Eext 1970 Universiteit Groningen Grafheuvel EGK Galgwandenveentje I
25 3015049100 Archeologische vondstlocatie 13 239392 Anloo 1983 particulier Vroeg-Neolithische beitel uit amfiboliet
26 2895770100 Registratie archeologische vondstmelding 6 34660 Eext 1986 Universiteit Groningen Grafveld Late Bronstijd/Vroege ijzertijd landgoed Terborgh
27 3127550100 Archeologische vondstlocatie 13 34662 Ter Borgh 1987 Universiteit Groningen Restauratie grafheuvel LNEO-IJZ
28 3015065100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239394 Anloo 1990 Drents Museum Stenen 'vloertje' met aardewerk en vuursteen, duiding onduidelijk
29 3015235100 Archeologische vondstlocatie 13 239420 Anloo 1992 particulier Ijzerslakken ijzertijd
30 3165304100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239419 Anloo 1992 particulier Aardewerk ijzertijd
31 3164527100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239099 Eext 1978 particulier Vuursteenvindplaats Neolithicum 
32 3013494100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239101 Eext 1978 particulier Vuursteenvindplaats Laat-Paleo/Mesolithicum
33 3013526100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239108 Eext 1978 particulier Vuursteenvindplaats Neolithicum 
34 3164543100 Archeologische vondstlocatie 13 239111 Eext 1978 particulier Geslepen bijl Neolithicum, verbrand
35 3013607100 Archeologische vondstlocatie 13 239120 Eext 1978 particulier Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
36 3013680100 Archeologische vondstlocatie 13 239133 Eext 1998 particulier Vuursteenvindplaats KB/WKD
37 3014725100 Registratie archeologische vondstmelding 6 239329 Eext 1998 particulier Vuursteendepot KB, twee bijlen, een pic en een spits
38 3193152100 Registratie archeologische vondstmelding 6 400915 Eext particulier Grafheuvels Kerkweg, Neolithicum-Bronstijd
39 3193096100 Archeologische vondstlocatie 13 400927 Eext particulier Grafheuvels Kerkweg, Neolithicum-Bronstijd
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40 3193022100 Registratie archeologische vondstmelding 6 400933 Eext particulier Grafheuvels Kerkweg, Neolithicum-Bronstijd
41 3192967100 Archeologische vondstlocatie 13 400944 Eext particulier Grafheuvels Kerkweg, Neolithicum-Bronstijd
42 2988426100 Archeologische vondstlocatie 13 401891 Eext particulier Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
43 3199317100 Archeologische vondstlocatie 13 402907 Eext particulier Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
44 3199269100 Archeologische vondstlocatie 13 402908 Eext particulier Vuursteenvindplaats Neolithicum 
45 3199333100 Registratie archeologische vondstmelding 6 402910 Eext particulier Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
46 3199390100 Archeologische vondstlocatie 13 402915 Eext particulier Vuursteenvindplaats Neolithicum 
47 3199430100 Archeologische vondstlocatie 13 402920 Eext particulier Vuursteenvindplaats Neolithicum 
48 3199722100 Registratie archeologische vondstmelding 6 403069 Eext particulier Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
49 3081453100 Archeologische vondstlocatie 13 10099 Eext 1937 Universiteit Groningen Grafheuvel Galgwanderveen EGK
50 3216359100 Archeologische vondstlocatie 13 407524 Eext particulier Grafheuvel Landgoed Terborgh Neo/Brons
51 3216375100 Archeologische vondstlocatie 13 407525 Eext 1937 Universiteit Groningen Grafheuvel Galgwanderveen WKD/Mbrons
52 3216383100 Archeologische vondstlocatie 13 407526 Eext 1937 Universiteit Groningen Grafheuvel Galgwanderveen WKD
53 3216391100 Registratie archeologische vondstmelding 6 407527 Eext particulier Grafheuvel Galgwanderveen Neo/Brons
54 3216407100 Registratie archeologische vondstmelding 6 407528 Eext 1992 particulier Weg, Neo/Brons
55 3260366100 Registratie archeologische vondstmelding 6 423577 Eext 1954 Universiteit Groningen Grafheuvel Schaapsdijkweg, EGK
56 3260374100 Archeologische vondstlocatie 13 423578 Eext 1954 Universiteit Groningen Grafheuvel Schaapsdijkweg, EGK
57 3081397100 Registratie archeologische vondstmelding 6 10082 Anloo particulier Grafheuvel Evertsbos, Lneo-Brons
58 2896345100 Registratie archeologische vondstmelding 6 34744 Anloo particulier Grafheuvel Landgoed Terborgh Neo/Brons
59 2919227100 Archeologische vondstlocatie 13 38398 Eext 1998 particulier Grafheuvel Schuilingsbosje, WKD-Mbrons
60 3991676100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 Anloo 2016 Arcadis Onderduikershol WO2
61 2479024100 Archeologische vondstlocatie 13 66130 Anloo 2015 Arcadis Onderduikershol WO2
62 4625208100 Archeologische vondstlocatie 13 Anloo 2015 Provincie Drenthe Zilveren denarius romeinse tijd
63 5007106100 Registratie niet-rapportplichtige onderzoeksmelding 6 Anloo 2021 RAAP Archeologisch AdviesbureauOnderzoek Raap
64 5113402100 Archeologische vondstlocatie 13 Anloo Provincie Groningen Vuursteenvindplaats Mesolithicum/Neolithicum
65 5113492100 Archeologische vondstlocatie 13 Gasteren Provincie Groningen Vuursteenvindplaats Mesolithicum 



Bijlage 2: Genealogisch overzicht van de stichters van landgoed Ter Borgh 
 

Generatie 1 Generatie 2 en 3 Functies generatie 2 Landgoed 
Everhardus Everts  1850-
1944711 
 
Zoon van  
Derk Everts & Jetskalina 
Wilkens712 
 
Gehuwd707 
Arendina Catharina Meihuizen 1851 - 1913 
(Dochter van Jan Melchior Meihuizen & 
Wija Reinders)707 

Dirk Everhard Everts 1877-1952713 
Gehuwd707  
-Anna Geertruida Dojes 1883-1936 
-Susanna de Beer 1889-1954, (wed. Jurjen 
Duintjer; zoon van Marcus Marinus Duintjer & 
Catharina Henderika Meihuizen) 
 
Kinderen707 
Everhard 1908,  
Marie 1911,  
Arendina Catharina 1914, 
Anna Alida 1919  

Firmant Houthandel Meihuizen en Zn C.V. te Wildervank714 
Directeur N.V Bosaanplanting “Ter Borgh” te Anloo707 
Vennoot Steenfabriek W. Everts en Co te Veendam707 
Commissariaten:   
N.V. M. Duintjer en Zn  te Wildervank707 
N.V. Cultuurmaatschappij Kamana te Delfzijl707  
Papier- en strostoffabriek De Phoenix te Veendam707 
Bestuurslid: 
Veenkoloniale Levensverzekeringsmaatschappij te 
Veendam 707 
N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek te 
Appingedam715 
V.L.M. en Vesta te Arnhem708 
N.V. Houthandel v/h G. Key te Amsterdam708 

Ter Borgh te 
Anloo 

Jan Melchior Everts1880-1937 
Gehuwd707 
Jacoba Alida Duintjer 1881-1968 
(Dochter van Hessel Duintjer & Engelina 
Henderika Crol) 
 
Kinderen707 

Firmant Houthandel Meihuizen en Zn C.V. te Wildervank716

  
Directeur sociëteit “Veenlust”717 
Voorzitter Kamer van Koophandel en fabrieken in 
Nederland, Veenkoloniën710  
Bestuurslid: 
Kamer van Koophandel in Nederland710 

Heidehof te 
Eext718 

 
711 Groninger archieven, toegang 554, inventarisnummer 68. „Genealogische aantekeningen betreffende de familie Everts, 1948 - 1950.”Groningen. 
712CBG centrum voor familiegeschiedenis. „Wiewaswie.” Geboorteregister 1850. 2 december 1850. https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/13729176 (geopend december 24, 

2021). 
713 Foto G.A. van Horssen. Bron: Familiearchief. 
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Bijlage 2: Genealogisch overzicht van de stichters van landgoed Ter Borgh 
 

Jan Melchior 1916,  
Everhard 1939,  
Daan 1941              

Maatschappij tot exploitatie van sportterreinen te 
Veendam4 

Henriette Jantine Everts 1883-1965 
Gehuwd707 
Engbert Jurjen Duintjer 1880-1948 
(Zoon van Hessel Duintjer & Engelina Henderika Crol) 
 
Kinderen707 
Hessel Engbert 1907,  
Dina Catharina 1909, 
Engelina Henderika 1912,  
Bernard 1916 

directeur N.V. Duintjer, Wilkens Meihuizen en Co.712 
fabrikant712 
aardappelmeelfabrikant712 

gemeenteraadslid van gemeente Veendam712 

voorzitter muziekvereniging Veendam712 

Meindersveen 
te Borger719 

Wea Clasine Everts  1887 - 1969707   

 
719 Kunstbus. Jurjen Duijntjer. 20 maart 2021. https://www.kunstbusgroningen.nl/engbert+jurjen+duintjer.html (geopend Januari 30, 2022). 
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