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Voorwoord 
 
De verdwijning van het merendeel van de Drentse heidevelden wekt al jarenlang mijn belangstelling. 

Deze belangstelling is ontstaan toen ik de eerste oude topografische kaarten in handen kreeg. Vol 

verwondering heb ik toen aanschouwd hoe ‘mijn eigen dorpje’, Ansen, in vroegere tijden werd 

omgeven door uitgestrekte woeste gronden. De fascinatie voor het veranderende landschap in de 

twintigste eeuw heb ik eigenlijk nooit los kunnen laten en ik voel me bevoorrecht dat ik dit heb 

kunnen vertalen naar een onderzoek op masterniveau, dit in het kader van de masteropleiding 

Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook het feit dat dit onderzoek een voor 

mij reeds bekend gebied betrof, heeft ervoor gezorgd dat ik deze met veel plezier heb uitgevoerd. Ik 

had niet verwacht dat mijn kijk op dit specifieke gebied, het gebied ten zuiden van Ruinen, in deze 

grote mate ging veranderen.  

Allereerst wil ik graag bedanken mijn begeleider prof. dr. ir. M. Theo Spek, met wie ik veel overleg 

heb gevoerd over de invulling van dit onderzoek. Tijdens het onderzoek heeft hij mij van veel 

positieve feedback voorzien hetgeen erg bemoedigend heeft gewerkt. Daarnaast wil ik ook Anne 

Wolff bedanken, zij heeft met een vooronderzoek naar de jonge heideontginningen in Drenthe 

gezorgd voor een opstap naar het uiteindelijke specifieke onderwerp van deze scriptie. Ik hoop ook 

dat zij als tweede lezer enthousiast is over de onderzoeksresultaten. Extern deskundige en voormalig 

provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp wil ik graag bedanken voor de momenten dat we konden 

sparren over het onderwerp. Daarbij heeft hij mij voorzien van een grote hoeveelheid zeer bruikbare 

literatuur. Voor het tot de beschikking stellen van oude jaarverslagen van Staatsbosbeheer wil ik 

graag boswachter Hans Kruk bedanken. Ten slotte gaat mijn dank uit naar alle personen waar 

gesprekken mee zijn gevoerd, gesprekken waaruit hele interessante verhalen naar boven zijn 

gekomen. 

 

 
  



Samenvatting 
 
In dit scriptieonderzoek staan de jonge heideontginningen in de provincie Drenthe centraal. 

Aanleiding voor dit onderzoek is hoofdzakelijk een bestaande kennislacune met betrekking tot deze 

ontginningen, waardoor het voor overheden moeilijk is om passend ruimtelijke beleid te vormen 

over de landschappen die als gevolg van de jonge heideontginningen zijn ontstaan. Omdat de 

ruimtelijke variatie binnen dit soort ‘jonge ontginningsgebieden’ in Drenthe nog weinig in onderzoek 

naar voren is gekomen, vormt dit de essentie van dit onderzoek. Door middel van een detailstudie 

naar een voormalig heidegebied in zuidwest Drenthe, is getracht de ruimtelijke variatie binnen dit 

jonge heideontginningsgebied aan het licht te brengen. Gekozen is voor  het gebied tussen Pesse, 

Echten, Ruinen en Koekange, een gebied dat zo’n honderd jaar geleden nog vrijwel volledig uit heide 

bestond. De ruimtelijke variatie en de ontstaanswijze en achtergrondfactoren van deze ruimtelijke 

variatie is onderzocht. Dit is gedaan door te kijken naar de landschappelijke uitgangssituatie, de 

actoren, het ontwerp, de organisatie en de uitvoering.  

De probleemstelling binnen dit onderzoek luidt: Welke ruimtelijke variatie is zichtbaar in de jonge 

heideontginningen in het gebied tussen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange en hoe kan deze variatie 

worden verklaard vanuit de landschappelijke uitgangssituatie, de destijds betrokken actoren, het 

toenmalige planontwerp en de uitvoeringspraktijken?  Onderzoeksvragen binnen dit onderzoek 

betreffen de landschappelijke uitgangsituatie vóór de ontginningen (deelvraag 1), de destijds bij de 

ontginningen betrokken actoren (deelvraag 2), de manier waarop de gronden zijn 

aangekocht/verworven (deelvraag 3), het ontwerpplan voor de ontginningen (deelvraag 4), de 

organisatie en uitvoering van de ontginningen (deelvraag 5), het landschap na de ontginningen 

(deelvraag 6) en de huidige gebiedskwaliteiten in het studiegebied (deelvraag 7). Op basis van een 

uitgebreid archiefonderzoek, interviews met een aantal betrokkenen, een kaartenstudie en 

veldonderzoek is getracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de jonge heideontginningen 

binnen het studiegebied. 

Het landschap vóór de ontginningen kan gezien worden als groot heidegbied op de zuidwestrand van 

het Drents plateau, met daaromheen veelal esdorpen en gehuchten. In het zuidwesten van het 

studiegebied vindt een overgang plaats naar de randveenontginningen van Koekange. Het landschap 

binnen studiegebied heeft mede door deze overgang van hoog naar laag ook voor de ontginningen 

een bepaalde variatie gekend. De heide in het studiegebied werd voor diverse doeleinden gebruikt, 

zoals de beweiding van schapen, het steken van plaggen, het pluggen van de heide, het steken van 

turf en de bijenteelt.  

De eerste ontginningen in het studiegebied zijn uitgevoerd door particulieren, hetgeen op zeer kleine 

schaal al vanaf halverwege de negentiende eeuw gebeurde, dit waren zogenoemde 

keuterontginningen. De particuliere ontginningen kregen vooral vanaf de jaren dertig een meer 

grootschalig karakter doordat deze toen vaak in het kader van werkverschaffing werden uitgevoerd. 

Veel heide is in de dertiger jaren op die manier particulier ontgonnen. Na de oorlog zijn deze 

ontginningen nog ver tot in de twintigste eeuw doorgegaan, pas rond 1970 zullen de laatste 

ontginningen zijn uitgevoerd. Het landschap dat na deze ontginningen ontstond was een agrarisch 

landschap met veelal een strokenverkaveling welke verwees naar de markescheidingen halverwege 

de negentiende eeuw. Op bepaalde plekken in het studiegebied komt dit verkavelingstype nog in het 

landschap tot uiting. 



Vanaf 1938 vonden met name centraal in het studiegebied grootschalige bebossingen plaats. Deze 

gronden kwamen in het beheer van Staatsbosbeheer en waren de gronden binnen het studiegebied 

welke voor bebossing het meest geschikt leken. In het kader van de werkverschaffing is een groot 

gebied heide omgespit en aangeplant waardoor een gemengd bos is ontstaan. De werkzaamheden 

werden veelal uitgevoerd door uit het gehele land afkomstige werklozen, deze werden hier in de 

beginjaren in werkkampen ondergebracht. Ongeveer rond 1960 zijn deze 

ontginningswerkzaamheden voltooid. Belangrijke cultuurlandschappelijke elementen binnen gebied 

zijn onder andere de padenstructuur in het gemende bos, de bewaarde natuurgebieden (plassen en 

stuifzanden) en de diverse bedrijfsgebouwen van Staatsbosbeheer. 

N.V. Ontginningsmaatschappij Lantschap Drenthe en vanaf 1950 de fusiemaatschappij N.V. De Drie 

Provinciën hebben binnen het studiegebied zo’n 470 hectare heide omgezet in bouw- en weiland. 

Deze gebieden waren niet geschikt voor bebossing, maar konden door de omzetting tot agrarische 

gronden wel nuttig worden gemaakt. Deze ontginningen hebben in dezelfde periode bebossingen 

plaatsgevonden, ook in het kader van de werkverschaffing. Het landschap dat na de ontginningen 

ontstond was een agrarisch landschap met een regelmatige blokverkaveling, rechte 

ontginningswegen en typische ontginningsboerderijen. De regelmatige blokverkaveling is door 

ruilverkaveling grotendeels verdwenen, de ontginningswegen en ontginningsboerderijen zijn ook 

tegenwoordig belangrijke landschappelijke elementen. 

In de basis is de ruimtelijke variatie binnen het studiegebied te verklaren aan de hand van de drie 

genoemde ontginningstypen: de particuliere ontginningen, de ontginningen door Staatsbosbeheer 

en de ontginningen door beide N.V.’s. Deze ontginningstypen hadden elk hun eigen kenmerken die 

ook terug te zien zijn in het landschap dat na de ontginningen is ontstaan. Binnen ruimtelijke beleid 

inzetten op het behoud landschappelijke kenmerken van elk ontginningstype zorgt ervoor dat de 

diversiteit van het jonge heideontginningslandschap ook in de toekomst in het landschap naar voren 

blijft komen.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 
‘’Een kwartje steekt ge in de hei,  
een boom verrijst. En ge maakt ge mij 
Met duizend van die kwartjes blij, 
‘k En toover U een bunder boomen.’’1 
 
Doordat rond het jaar 1900 de helft van de provincie Drenthe, zo’n 140.000 hectare, nog uit 

heidevelden bestond, lagen de dorpen in het Drentse esdorpenlandschap toen nog als ‘eilanden’ 

verspreid tussen deze ‘woeste gronden’. Het landschap in deze provincie is de afgelopen honderd 

jaar echter onderhevig geweest aan grote veranderingen.  Een aanzienlijk deel van zowel de 

agrarische landschappen als de bossen in Drenthe zijn na het begin van de twintigste eeuw tot stand 

gekomen. Dit is voornamelijk het gevolg geweest van de grootschalige ontginningen van de 

uitgestrekte heidevelden, op de zandgronden van het Drents Plateau.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschillende economische en maatschappelijke factoren hebben er voor gezorgd dat de 

heidevelden in de Nederlandse zandgebieden grofweg in de jaren 1880-1960 grotendeels zijn 

verdwenen en veelal plaats hebben gemaakt voor landbouwgrond en (staats)bossen. Deze periode 

van grootschalige heideontginningen worden ook wel de jonge heideontginningen, jonge 

                                                             
1 Oranjebond van orde. De ontginningen van den Oranjenbond van Orde. Amsterdam: 1907, p. 5. 
2 Buursma A. & Hoppenbouwers P, ‘Het Drentse landbouwbedrijf, 1910 – 1970’,  in: Bieleman J. et al. 
Boerenlandschap in beweging. Groningen: 1994, p. 88. 

Afb. 1.1  Ontginning met een tractor bij Exloo, tussen 1915 en 1925. Bron: Beeldbank Drents Archief, 
fotonummer Og03960. 
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zandontginningen of kortweg jonge ontginningen genoemd.3 Samen met de hierop volgende 

ruilverkavelingen hebben ze geresulteerd in grote delen van het moderne cultuurlandschap zoals we 

het vandaag de dag vaak aantreffen binnen de zandgebieden van Nederland. De landschappen die 

als gevolg van de jonge heideontginningen zijn ontstaan vallen doorgaans onder de noemer jong 

heideontginningslandschap. De jonge heideontginningslandschappen worden in literatuur vaak 

gekoppeld aan verschillende landschappelijke kenmerken: regelmatige blokverkaveling, openheid, 

staatsbossen, rechte wegen en de typische ontginningsboerderijen zijn eigenschappen die standaard 

worden gebruikt om dit jonge landschap te portretteren (afb. 1.2).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast worden de jonge heideontginningen vaak in één adem genoemd met het 

‘vooruitgangsgeloof’ dat in deze periode een belangrijke motor was.5 ‘’De geschiedenis der 

ontginning van woeste gronden is één van de belangrijkste bladzijden uit het ontwikkelingsproces der 

economische geografie van een landbouwland’’, zo schrijft de toenertijd heel bekende hoogleraar 

economische geografie Hendrik Blink, zelf ook afkomstig van het Drentse platteland. 6 

Ondanks dat het landschap van de jonge heideontinningen niet altijd wordt gewaardeerd vanwege 

haar esthetiek, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2011 in de Gids Cultuurhistorie 

aangegeven dat met enige waardering naar het twintigste-eeuwse landschap moet worden gekeken: 

‘’Het doet er niet toe of de betrokken landschappen hoog scoren vanwege schoonheid, maar wel 

                                                             
3 Barends S. Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht: 2010, p. 146-147. 
4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ontginningen uit de twintigste eeuw. Amersfoort: 2011, p. 5.   
5 Ibidem, p. 5.   
6 Blink H. Woeste gronden, ontginning en bebossching in Nederland voormaals en thans. ’s Gravenhage: 1929, 
p. 7. 

Afb. 1.2  Een jong heideontginningslandschap in Overijssel. Bron: http://www.landschapoverijssel.nl/jong-
ontginningslandschappen. 
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belangrijk is dat ze kwaliteiten vertegenwoordigen die kenmerkend zijn voor bepaalde perioden, 

ontwikkelingen of gedachten’’.7 De landschappen waarop de Rijksdienst hier doelt zijn de ontstane 

landbouwgronden en bossen in het jonge heideontginningslandschap, maar ook de hierop volgende 

ruilverkavelingsprojecten en de inpolderingen uit de twintigste eeuw.  

De provincie Drenthe publiceerde in 2009 haar Cultuurhistorisch Kompas. Hoofdstructuur en 

beleidsvisie. In deze nota staat centraal wat de Provincie op het gebied van cultuurhistorie wilde 

bereiken in de daarop volgende tien jaar.8 Aan de hand van zeven verschillende tijdsperioden werd 

het huidige karakter van het Drentse landschap beschreven. Ook aan de periode van de jonge 

heideontginningen wordt een apart hoofdstuk gewijd. De kenmerken van dit ‘jonge landschap’ 

worden hierin breed aangestipt en er wordt aangegeven dat de Provincie Drenthe deze tijdlaag ziet 

als een belangrijke periode in de ontwikkeling van het Drentse landschap.9 Op 15 november 2015 

heeft vervolgens een expertmeeting plaatsgevonden waarbij personen vanuit Drentse gemeenten, 

Provincie Drenthe, het RCE, Rijksuniversiteit Groningen en meerdere adviesbureaus aanwezig waren. 

Deze bijeenkomst wees uit dat er veel draagvlak bestond voor onderzoek naar jonge landschappen in 

Drenthe.10   

Hoewel jonge heideontginningen en de hoofdprincipes hiervan voortdurend in 

overheidsdocumenten en literatuur worden benoemd, is er nog weinig gedetailleerd onderzoek 

gedaan naar specifieke jonge heideontginningslandschappen. Omdat niet veel onderzoek is gedaan 

naar specifieke ontginningsprojecten, komt de complexiteit van de jonge heideontginningen in de 

provincie Drenthe maar in beperkte mate naar voren.  De kennislacune met betrekking tot jonge 

heideontginningslandschappen in Drenthe bemoeilijkt het voor zowel de Provincie als de 

verschillende gemeenten om deze landschappen cultuurhistorisch te waarderen en hier beleid over 

te vormen.  

Dit scriptieonderzoek richt zich op de jonge heideontginningen in Drenthe op provinciaal, maar 

vooral op regionaal niveau. Het betreft een detailstudie naar een voormalig heidegebied in Zuidwest 

Drenthe tussen de dorpen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange. De ruimtelijke variatie binnen dit 

jonge heideontginningslandschap en de achterliggende factoren die deze variatie hebben 

veroorzaakt staan hierbij centraal.  

 

1.2 Drentse jonge heideontginningen in vogelvlucht 

Inleiding 

De ruimtelijke ontwikkelingen in het heidegebied dat in dit onderzoek centraal staat, staan niet op 

zichzelf. Deze houden namelijk verband met algemene maatschappelijke ontwikkelingen die zich 

afspeelden vanaf het einde van de 19e eeuw. In deze paragraaf wordt aan de hand van literatuur een 

overzicht gegeven van de jonge heideontginningen in Drenthe. Dit algemene verhaal is van belang 

om bewust te worden van de maatschappelijke context waarbinnen de detailstudie in deze scriptie 

kan worden gezien. Aan bod komen de belangrijkste aspecten in relatie tot de Drentse 

                                                             
7 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011, p. 8. 
8 Provincie Drenthe. Cultuurhistorisch Kompas. Hoofdstructuur en beleidsvisie. Assen: 2009, p. 11. 
9 Provincie Drenthe, 2009,  p. 45 -49. 
10 Wolff, A., Eindconcept Vooronderzoek Jonge landschappen. p. 4 (ongepubliceerd document). 
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heideontginningen zoals de sleutelactoren, verschillende typen heideontginning en 

belemmerende/gunstige factoren voor heideontginning.  

Het begin: de Nederlandse Heidemaatschappij 

Op 5 januari 1888 werd in Arnhem de Nederlandse Heidemaatschappij (ook wel: Heidemij) opgericht, 

een vereniging met als centrale doel het bevorderen van de ontginningen van de woeste gronden in 

Nederland.11 De maatschappij wilde zich hoofdzakelijk gaan richten op het adviseren bij particuliere 

ontginningen en het leiding geven aan de werkzaamheden.12 De interesse voor het ontginnen van de 

heidevelden bestond al in de gehele negentiende eeuw. Meerdere landelijke factoren en trends 

hebben er voor gezorgd dat eind 19e eeuw de optie tot heideontginning steeds reëler werd. 

Belangrijke voorbeelden van deze factoren zijn de opkomst van kunstmest, de hogere houtprijzen 

(gunstig voor de bosbouw), een steeds beter wordend wegennet en een nieuwe  wet die de 

verdelingen van de gemeenschappelijke markegronden vanaf 1886 definitief ging regelen: de 

Markewet.13  

Het werkveld van de Maatschappij werd in 1889 vastgesteld en bestond uit vier onderdelen: (1) het 

onderzoeken van de geschiktheid van de in Nederland aanwezige woeste gronden voor ontginning; 

(2) de aankoop van gronden in Brabant, Gelderland, Drenthe en de duinstreek voor proef- en 

demonstratieprojecten; (3) het instellen van een vloeibaas (deskundige die de leiding kon geven bij 

het ontwikkelen van grasland dat middels beek- en rivierwater kon worden bemest); en (4) het 

voeren van propaganda voor ontginning.14 In 1897 besloot de Nederlandse Heidemaatschappij actief 

in te zetten op ontginningen in de Provincie Drenthe. Dit was het gevolg van het feit dat de 

ontginningen in Drenthe veelal moeizaam verliepen. Deze moeilijkheden werden voornamelijk 

veroorzaakt door ‘’De eigenaardige gesteldheid van den grond, anderdeels uit verschillende, aan de 

provincie Drenthe eigene, toestanden’’.15  

Moeizame start van de ontginningen in Drenthe 

In de jaren 1898 en 1899 is in opdracht van de Nederlandse Heidemaatschappij onderzoek gedaan 

naar de aard van de woeste gronden in Drenthe. Aan de basis van dit onderzoek stond de vraag in 

hoeverre de woeste gronden in Drenthe geschikt waren voor ontginning tot productiebos, grasland 

of bouwland.16 Uit het hieruit voortvloeiende onderzoeksrapport uit het jaar 1900 wordt al snel 

duidelijk dat Drenthe met betrekking tot grootschalige heideontginningen rond de eeuwwisseling 

achterliep ten opzichte van andere Nederlandse zandgebieden, zoals die in Oost- en Zuid-Nederland. 

Wel werd de lezer erop geattendeerd dat dit zeker niet lag aan een gebrekkige ondernemersgeest 

van de Drenten, hetgeen vaak verweten werd door mensen die elders in Nederland woonden.17 

Verwezen werd onder meer naar de ontginningen van de veengebieden in Zuidoost Drenthe, de 

                                                             
11 Van Maaswinkel D. De Nederlandse Heidemaatschappij 60 jaar. Geschiedenis en ontwikkeling. Arnhem: 1948, 
p. 7. 
12 Thissen P.H.M. Heideontginning en modernisering. In het bijzonder in drie Brabantse peelgemeenten 1850-
1940. Utrecht: 1993, p. 66. 
13 Thissen, 1993, p. 63. 
14 Thissen, 1993, p. 66. 
15 Nederlandse Heidemaatschappij. Rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij aan de Provinciale Staten 
van Drenthe omtrent een onderzoek naar den aard der woeste gronden in die Provincie. Leiden: 1900, p. 1. 
16 Ibidem. 
17 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 2. 
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Werkzaamheden van de Maatschappij van Weldadigheid en de particuliere bosaanleg tussen 1840 en 

1880.18 

Als significante factor voor het tot dan toe niet doen slagen van veel ontginningsprojecten die tot dan 

toe voornamelijk bestonden uit bosaanleg wordt onder andere de overschatting van de kwaliteit van 

de Drentse bodem genoemd. Zo dacht men in 1877 nog dat met niet al te veel moeite en 

voorbereiding de grove den in Drenthe succesvol kon groeien, iets dat later bepaald niet het geval 

bleek.19 Daarnaast wordt ook de ondoelmatige  verdeling van de marken genoemd, hetgeen zorgde 

voor vreemde ‘ontginningsvormen’ waar de wind snel vat op kon krijgen. Ten slotte had de geringe 

verzorging van de nieuwe bossen een belangrijk aandeel in de mislukte ontginningen. Genoemd 

werd dat twee laatstvermelde factoren niet zo’n grote invloed hebben op plekken waar de grond van 

nature geschikt is voor bosbouw.20 Als extra belemmering kan de landbouwcrisis op de Nederlandse 

zandgronden genoemd worden, die voornamelijk in de jaren ’80 van de twintigste eeuw voelbaar 

werd. Het was in deze tijd niet verstandig om cultuurgrond uit te breiden en hierop producten te 

telen die waarschijnlijk weinig opbrachten21 

‘’Uit al het hier boven vermelde mogen blijken dat verschillende factoren samenwerkten om de heide, 

de heide te doen blijven en dat men met het oog op de Drentsche heidevelden met recht kan spreken 

van een ontginningsvraagstuk.’’ Zo verwoordde de Heidemij het zelf in 1900.22 

Gunstigere omstandigheden voor Drentse heideontginningen vanaf 1900 

Voor de provincie Drenthe heeft de Nederlandse Heidemaatschappij er vooral vanaf 1900 voor 

gezorgd dat er ontginningen van betekenis op gang kwamen. De bijdrage van de Heidemaatschappij 

bestond vooral uit het leveren van kennis over en het bieden van hulp bij de ontginningen.23 Naast 

deze ondersteuning zijn er in Drenthe ook andere factoren geweest die heideontginningen 

aantrekkelijker maakten, welke deels overeenkomen met de al genoemde landelijke trends. Dit 

betreft: 

 Een gunstige landbouwconjunctuur: In de landbouwsector was sprake van stijgende 

productprijzen, de inkomsten voor boeren en grootgrondbezitters werden hierdoor hoger.24   

 De beschikbaarheid kunstmest: Kunstmest kwam ruimer en tegen dalende prijzen 

beschikbaar vanaf 1900. Hoewel in Drenthe door boeren in de dalgronden al vanaf 1890 

ruimschoots gebruik werd gemaakt van kunstmest, voor de boeren op de zandgronden gold 

dat zo’n tien jaar later. Vooral door zich te verenigen in aankoopverenigingen lukte het deze 

boeren om kunstmeststoffen in een goede prijs-kwaliteitsverhouding te krijgen.25 

 Verbetering van de wegontsluiting: Na 1900 is het wegennet in Drenthe sterk verruimd en 

verbeterd. Het aantal verharde wegen is vanaf 1900 gestegen van 569 kilometer naar 1385 

                                                             
18 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 2-4. 
19 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 4. 
20 Ibidem. 
21 Thissen P.H.M. ‘Veranderend landschap, 1900 – 1994’,  in: Bieleman J. et al. Boerenlandschap in beweging. 
Groningen: 1994, p. 112. 
22 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 5. 
23 Thissen, 1994, p. 113. 
24 Thissen, 1994, p. 112. 
25 Thissen, 1994, p. 113. 
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kilometer in 1925.26 Ook het groeiende spoorwegennet was van positieve invloed op de 

ontginningen. Door de verbeterde wegontsluiting werd zowel de ontginning als de landbouw 

op de ontgonnen gronden goedkoper.27  

Het onderzoeksrapport van de Nederlandse Heidemaatschappij uit 1900 kwam voorts met een aantal 

algemene conclusies over ontginningsmogelijkheden in Drenthe. Een eerste conclusie luidde dat voor 

ontginning tot bouw- en weiland de uitgestrekte lage nattere heidegronden het meest geschikt 

leken. De geringe hoeveelheid verkeerswegen en de afgezonderdheid van de heidevelden zorgde 

daarbij echter wel voor een belemmering.28 Dat de slechte ontsluiting binnen Drenthe er deels voor 

zorgde dat Drenthe hierdoor achterliep op andere streken in Nederland blijkt wel uit het volgende 

citaat: ‘’Men moet intusschen bedenken, dat Drente met zijne weinige verkeerswegen en zijne 

afgelegene ligging voor de ontginning tot bouw- en weiland in niet zoo gunstige conditie verkeert als 

menige andere streek, die in de nabijheid van groote verbruikscentra zich bevindt’’.29 

De eerder genoemde sterke verbetering van het wegennet in Drenthe tussen 1900- en 1925 zal gelet 

op de situatie rond 1900 waarschijnlijk een beduidende impuls zijn geweest voor de 

heideontginningen in deze provincie.  

Ten tweede werd in het rapport geconcludeerd dat bosaanleg als ontginningsvorm  een belangrijk 

aandeel moest gaan vormen van Drenthe. Vooral de zandverstuivingen werden als zeer gunstige 

locaties gezien voor bosaanleg. Verwezen werd hier ook naar het vastleggen van de zandduinen 

omdat deze gevaar opleverden voor omringende terreinen.30 Om de zandverstuivingen vast te 

leggen, moesten deze worden bebost en wel op een rationele wijze: ‘’Zullen de zandverstuivingen 

door middel van boschaanleg voor goed worden beteugeld, zoo moet die boschaanleg plaats hebben 

volgens een vast plan’’.31 

Het derde thema in de conclusie is dat van de ‘Steun van Staat en Provincie’. Deze wordt door de 

Heidemaatschappij als onmisbaar gezien. Ze doelden hierbij op directe steun, waarbij de staat zelf 

geschikte terreinen aankocht om te bebossen en indirecte steun, waarbij de staat subsidies 

verleende aan de Nederlandse Heidemaatschappij ter bevordering van de opleiding van technisch 

personeel.32  

1900-1920: Particuliere ontginningen 

Vanaf 1900 kon er meer grootschalige heideontginning in Drenthe plaatsvinden door de genoemde 

gunstigere omstandigheden. Het waren vooral particulieren uit andere provincies (voornamelijk 

Groningen, Noord-Holland en Friesland) die in Drenthe stukken heide aankochten en dit vaak door 

de Heidemaatschappij lieten ontginnen, welke in 1907 een ambtenaar permanent in Assen hadden 

gestationeerd. Deze winstgevende ondernemingen werden opvallend vaak gestart in de gemeenten 

Beilen en Westerbork. De woeste grond werd veelal ontgonnen tot bouwland en in mindere mate tot 

                                                             
26 Thissen, 1994. P. 114. 
27 Ibidem. 
28 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 106. 
29 Ibidem. 
30 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 107. 
31 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 109. 
32 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 111. 
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bouwland.33 Naast investeerders van buitenaf, zijn het in dezelfde periode ook honderden Drentse 

(keuter)boeren geweest die in Drenthe de schop in de grond zetten, om zo hun landbouwgrond uit te 

breiden. Rijke dalgrondboeren uit Groningen stichtten tevens nieuwe boerderijen in Drenthe. Dit 

deden zij vooral langs bestaande en nieuwe infrastructuur.34  

Vanaf 1920: Werkverschaffing en groeiende invloed van overheid 

Vóór de jaren ’20 vond al werkverschaffing in de Drentse bossen plaats. Zo begon de 

werkverschaffing in de staatsbossen al in 1914 en duurde voort tot 1943.35 De periode na 1920 stond 

vooral in het teken van grootschalige projecten in het kader van werkverschaffing. 

Werkverschaffingsprojecten waren in eerste instantie een reactie op de werkloosheid in de 

zuidoosthoek van Drenthe, die was ontstaan doordat het turfbedrijf daar abrupt afliep. Grootschalige 

werkverschaffingsprojecten vonden plaats vanaf 1922. Staatsbosbeheer vervulde bij de 

werkverschaffing een belangrijke rol. Zij kocht in de jaren ’20 en ’30 veel aaneengesloten 

heidecomplexen op en liet deze bebossen. Daarbij diende dus met veel eigenaren overeenstemming 

worden bereikt. Er werden nu boomsoorten gebruikt die veel meer overlevingskans hadden dan de 

Grove den. De Japanse Lariks was daarvan de belangrijkste . Tussen 1925 en 1940 was het tempo van 

de staatsbebossing ongeveer 400-500 ha per jaar.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontginning van heide tot landbouwgrond werd vanaf de jaren ’20 onderdeel van werkverschaffing, 

naast het werk in de Staatsbossen. Het was N.V. Ontginningsmaatschappij ‘Het Lantschap Drenthe’ 

die hierbij een belangrijke rol vervulde. Deze maatschappij kwam tot stand in 1924. Het Lantschap 

Drenthe kon gronden aankopen middels voorschotten van het rijk.37 Het doel was om hierop 

                                                             
33 Thissen, 1994, p. 113-114.  
34 Thissen, 1994, p. 115 
35 Kalb J.J. Van stuifzand naar woudreus: Bosontwikkeling in Drenthe. Assen: april 1984, p. 10. 
36 Thissen, 1994, p. 118-119.  
37 Thissen, 1994, p. 120. 

Afb. 1.3   Het Staatsbos bij Grolloo rond 1950. Bron: Beeldbank Drents Archief, fotonummer DA9971293. 
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projecten te ontwikkelen ‘’in de sfeer van verhoging van de opbrengst van de gronden’’.38 De 

planvorming en de uitvoering van de ontginningswerkzaamheden stonden onder 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse Heidemaatschappij of de Grontmij.39 Het eerste project 

van Het Lantschap Drenthe was het project Witteveen, welke vanaf 1924 plaatsvond en waar het 

tevens kwam tot de stichting van een compleet nieuw dorp: Witteveen, dat ook wel gezien werd als 

het pronkjuweel van de N.V.(afb. 1.4).40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel N.V. Landschap Drenthe als Staatsbosbeheer hadden het recht om terreinen te onteigenen 

wanneer er bij de eigenaren (veelal boeren) sprake was van onwil om de terreinen te verkopen. Bij 

Staatsbosbeheer is het echter nooit tot onteigening gekomen. Bij Het Lantschap Drenthe heeft in 

enkele gevallen wel onteigening plaatsgevonden, zoals bij Gees, waar men wegens 

gevoelsoverwegingen tegen de verkoop was. De meeste boeren waren bereid tot verkoop van de 

gronden, omdat de heide destijds voor de meeste boerenbedrijven niet veel meer betekende. Dit 

bereidheid kwam ten tweede door het feit dat boeren vaak na de verkoop van de heide nog turf 

mochten winnen in de kleine veentjes die zich in de heide bevonden. Deze locaties werden dan ook 

als laatste ontgonnen.41 

Ondanks dat de N.V. Het Lantschap Drenthe in de jaren ’20 en ’30 veel projecten succesvol heeft 

weten af te ronden, had het in de praktijk vaak te kampen met problemen zoals de lage kwaliteit van 

de arbeidsvoorzieningen, stakingen tijdens projecten en financiële problemen.42 In 1948 werden 

                                                             
38 Brood, P. Het archief van de ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën 1951-1961. Met de archieven van 
haar voorgangers 1924-1961. Assen: 1978, p. 12. 
39 Thissen, 1994, p. 121. 
40 Thissen, 1994, p. 124. 
41 Thissen, 1994, p. 121. 
42 Thissen, 1994, p. 124. 

Afb. 1.4  Ontginningsdorp Witteveen, het eerste ontginningsproject van N.V. Lantschap Drenthe. Foto uit 1927. Bron: 
Beeldbank Drents Archief, fotonummer DM280291. 
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door N.V. Het Lantschap Drenthe de werkzaamheden van de geliquideerde Groningse 

ontginningsmaatschappij ‘’De Vereenigde Groninger Gemeenten’’ overgenomen, waarna in 1951 de 

Friese N.V Ontginningsmaatschappij ‘’De Drie Provinciën’’ de werkzaamheden van de Drentse 

ontginningsmaatschappij overnam. Hierdoor was de fusie van de drie noordelijke 

ontginningsmaatschappijen een feit.43 Vanaf 1961 besloot de regering om nog zo min mogelijk 

heideontginningen uit te voeren. Als gevolg hiervan werd het accent van de werkzaamheden van 

N.V. Ontginningsmaatschappij ‘’De Drie Provinciën’’ vanaf toen gelegd op recreatie, ook met als doel 

om werkloosheid te bestrijden (nu verder onder de naam N.V. ‘’De Drie Provincien’’).44 Omdat in de 

zestiger jaren nauwelijks meer sprake was van werkloosheid werd het door de staat nutteloos geacht 

om de N.V. nog langer te laten bestaan. Deze werd daarom per 1 januari 1969 opgeheven.45 

Particuliere werkverschaffingsprojecten  

Belangrijk om te vermelden is dat de particuliere ontginningen ook na 1920 doorgingen, naast de 

grootschalige door de overheid gestuurde werkverschaffingsprojecten. Vooral vanaf 1930 gingen 

particuliere werkverschaffingsprojecten een belangrijke rol spelen. Een belangrijk impuls hiervoor 

was een in 1930 ingestelde subsidie voor de eigenaren, welke kon oplopen tot 90% van de 

loonkosten en waarvan in de praktijk het gemiddelde ongeveer 80% van de loonkosten bedroeg. Van 

deze subsidie werd tot ruim na de Tweede Wereldoorlog volop gebruik gemaakt, tot 1950 was al 

subsidie toegezegd voor bijna 1200 particuliere ontginningsprojecten. Deze subsidie heeft er ook toe 

bijgedragen dat de werkverschaffing door Staasbosbeheer en Het Lantschap Drenthe fors minder 

werd. 46 

 

1.3 Stand van het onderzoek  

Inleiding 

Ondanks dat onderzoek naar de heideontginningen in Drenthe maar in beperkte mate heeft 

plaatsgevonden, zijn er een aantal belangrijke publicaties geweest die de maatschappelijke aandacht 

voor jonge heideontginningen hebben doen toenemen. Het gaat om zowel publicaties uit de periode 

van de jonge heideontginningen (al dan niet wetenschappelijk), maar ook om meer recente werken 

die soms gericht zijn op specifieke regio’s in Nederland.  

Contemporaine literatuur 

In de periode van de jonge heideontginningen is veel geschreven over de ontwikkelingen die destijds 

speelden. Het gaat om zowel praktijkgerichte literatuur, zoals bijvoorbeeld die over de toepassing 

van kunstmest, als ook meer wetenschappelijke literatuur. Hendrik Blink’s Woeste gronden, 

ontginning en bebossing in Nederland voormaals en thans, kan worden gezien als een historisch 

overzicht van de uitbreiding en verbreiding van de cultuurgronden in Nederland tot dan toe, maar 

heeft echter een weinig wetenschappelijke invalshoek.47 Blink heeft wat de heideontginningen 

betreft een vrij groot aandeel gehad in publicaties die dit onderwerp bekleden. Dit begon al in 1891, 

toen hij samen met G. Vas Visser en C.W. Janssen een overzicht uitbracht van ontginbare gronden in 
                                                             
43 Brood, 1978, p. 15. 
44 Brood, 1978, p. 16. 
45 Brood, 1978, p.17. 
46 Thissen, 1994, p. 124. 
47 Blink, 1929, p. 3. 



10 
 

Nederland. Dat het boek destijds is uitgegeven door het hoofdbestuur van de Nederlandse 

heidemaatschappij wijst uit dat het vanuit een toegepast oogmerk tot stand is gekomen in de 

aanloop naar meer grootschalige heideontginningen.48  

Een onderzoek naar ontginningen in relatie tot een groeiende economie beschreef B. De Hoog in 

1932 in zijn dissertatie De economische beteekenis der ontginningen.49 In 1946 werd Hoe Nederland 

groeide uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de cultuurtechnische dienst. In dit 

boek, geschreven door Hans Hermans, wordt aan de hand van veel verwijzingen naar 

archiefmateriaal en literatuur beschreven hoe in Nederland vanaf de aanvang van de 19e eeuw tot 

dan toe bodemwinning en bodemverbetering had plaatsgevonden. 50  

Onderzoek naar de heideontginningen in de Brabantse Peel 

‘’Ik vat ontginningen op als een proces dat typisch sociaalgeografisch is: het omvat een 

maatschappelijke én een daarmee samenhangende landschappelijke kant. Ontginning betekende een 

diepe ingreep in de sociaal-ruimtelijke verhoudingen. In een denkmodel over ontginning dient daarom 

de relatie maatschappij-landschap aandacht te krijgen. ’’51 Zo luidde de grondslag waarbinnen Paul 

Thissen de heideontginningen van drie Brabantse Peelgemeenten in de periode 1850 tot 1940 

onderzocht. Heideontginning en modernisering, het resulterende proefschrift, werd in 1993 

gepubliceerd en geeft een goed beeld van de wisselwerking tussen de toenmalige modernisering van 

de plattelandsgemeenschappen en de grootschalige heideontginningen in de Brabantse Peel. Thissen 

gaf in dit proefschrift al aan dat de ontginningen in Hoog-Nederland slecht fragmentarisch waren 

onderzocht. Dit in tegenstelling tot de veenontginningen, droogmakerijen en bedijkingen in Laag-

Nederland.52 Het doel van het proefschrift was om de ontginningen tussen 1850 en 1940 als 

sociaalgeografisch verschijnsel te beschrijven en een ordening aan te brengen van jonge 

ontginningslandschappen naar vormkenmerken en maatschappelijke criteria.53 Om een vergelijking 

te maken met heideontginningen in andere Nederlandse zandregio’s, gaat Thissen globaal in op de 

heideontginningen in Drenthe. In min of meer chronologische volgorde worden verschillende typen 

heideontginningen gekoppeld aan bepaalde perioden en locaties.54  

De ontginningen in Noord-Brabant zijn al vanaf het begin van de 20e eeuw belangrijke 

studieonderwerpen. Zo was het W.J. Droesen die in 1927 De gemeentegronden in Noord-Brabant en 

Limburg en hunne ontginning. Eene geschied- en landhuishoudkundige studie voltooide. Hierin is ook 

al aandacht voor verschillende factoren die de voortgang van de ontginningen destijds hebben 

beïnvloed. 55 Omtrent een specifieke studie naar de heideontginningen in de Brabantse Peel waren 

het P. Hollenberg en C.E.H.M. Peters die Paul Thissen in 1980 voor waren geweest met hun bijdrage 

Ontginningen in de Noord-Brabantse Peel in de 19e eeuw. Zoals de naam al beschrijft worden de 

                                                             
48 Blink H. et al. Overzicht van de uitgestrektheid der bosschen en der woeste gronden in Nederland: berekend in 
hectaren en in procenten van de geheele oppervlakte voor alle gemeenten afzonderlijk. 1891. 
49 De Hoog B. Economische beteekenis der ontginningen. 1932. 
50 Hermans H. Hoe Nederland groeide. Utrecht: 1946.  
51 Thissen P.H.M. Heideontginning en modernisering. In het bijzonder in drie Brabantse peelgemeenten 1850-
1940. Utrecht: 1993. p. 15. 
52 Thissen, 1993, p. 11. 
53 Ibidem, p. 11. 
54 Thissen, 1993,  p. 278-279. 
55 Droesen, W.J. De gemeentegronden in Noord-Brabant en Limburg en hunne ontginning. Eene geschied- en 
landhuishoudkundige studie. Roermond: 1927. 
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meer grootschalige heideontginningen uit het begin van de 20e eeuw hier maar in beperkte mate 

behandeld. 56 J.C.M Klaver had in 1979 wel specifiek aandacht voor de grootschalige 

heideontginningen in de Noord-Brabantse Peel met een verslag van zijn studie Ontginningen in de 

Peel, waarbij het accent ligt op de rol die de Nederlandse Heidemaatschappij heeft gespeeld bij de 

ontginningsgeschiedenis van de Peel.57  

Onderzoek naar jonge heideontginningen in Drenthe 

Een jaar na Thissen’s proefschrift over de ontginningen in De Peel, werd in 1994 het boek 

Boerenlandschap in Beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw 

Genootschap uitgegeven. Middels verschillende bijdragen wordt een zeer uitgebreid beeld geschetst 

van de Drentse landbouwkundige ontwikkelingen vanaf 1844, het jaar van oprichting van het Drents 

Landbouw Genootschap.58 De ontwikkelingen omtrent de jonge heideontginningen worden hier 

tevens behandeld in een bijdrage van opnieuw Thissen, die een hoofdstuk wijdt aan het 

veranderende Drentse landschap tussen 1900 en 1994. De verschillende fasen van heideontginning, 

de ruilverkavelingen en de veranderende waterhuishouding komen hier bod. Met betrekking tot de 

heideontginningen wordt een chronologisch en vrij compleet beeld geschetst van de ontwikkelingen 

die in Drenthe hebben bijgedragen aan de heideontginningen. Het gaat hier echter om hoofdlijnen, 

waarbij een detailstudie naar een specifiek heidegebied niet aan de orde komt.59 Als startpunt 

worden de markescheidingen tussen 1840 en 1860 genomen, hoewel tot 1900 nog geen 

ontginningen van betekenis hebben plaatsgevonden.60 In 1986 kwamen de ontginningen in Drenthe 

ook al globaal aan bod in het ruim zevenhonderd pagina’s tellende  boek Geschiedenis van Drenthe. 

Onder het hoofdstuk ‘De nieuwste tijd’ beschrijft P.Th.F.M Boekholt kort de chronologie van de 

grootschalige ontginningen in Drenthe.61  

Vanaf maart 1908 werd het Zeijerveld van ruim 600 hectare, gelegen in de toenmalige Drentse 

gemeente Vries, in cultuur gebracht door de Nederlandse Heidemaatschappij. Het ontginningsproject 

kwam gereed in september 1915.62 Het was al in datzelfde jaar dat K. Dilling een beschrijving 

afrondde van deze toen zojuist voltooide ontginning. Zijn werk Ontginning ,,Het Zeyerveld’’ in 

Drenthe geeft een goed beeld van hoe deze ontginning van 600 hectare heideveld door de 

Nederlandse heidemaatschappij van begin tot eind is verlopen (afb. 1.5). Onderwerpen die onder 

andere aan bod komen zijn de aankoop van de gronden, de ontginning, de boerderijen en de 

aangelegde infrastructuur.63 Het Zeijerveld kwam in 2007 nogmaals aan bod in het boek 100 jaar 

Zeijerveld, dat samengesteld werd door verschillende auteurs. Het boek heeft naast de ontginning 

zelf vooral aandacht voor de ontwikkelingen die er speelden in de honderd jaar die hierop volgden. 

De verandering van het landbouwbedrijf speelde hierbij een belangrijke rol.64 De twee werken geven 

                                                             
56 Hollenberg P. & Peters C.E.H.M. Ontginningen in de Noord-Brabantse Peel in de 19e eeuw. Tilburg: 1980. 
57 Klaver, J.C.M. Ontginningen in de Peel: Verslag van een onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis van De 
Peel en de rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarin. Nijmegen: 1979. 
58 Bieleman J. et al. Boerenlandschap in beweging. Groningen: 1994, p. 6. 
59 Thissen P.H.M. ‘Veranderend landschap’, 1900 – 1994’,  in: Bieleman J. et al. Boerenlandschap in beweging. 
Groningen: 1994, p. 107-136. 
60 Thissen, 1994, p. 111. 
61 Heringa J. et al. Geschiedenis van Drenthe. Meppel: 1985, p. 615-620. 
62 Dilling, K. De ontginning ‘Het Zeyerveld’ in Drenthe. ’s Gravenhage: 1915 ,p. 11. 
63 Dilling K, 1915. 
64 Trip B. et al. 100 jaar Zeijerveld. Vries: 2007. 
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een goed beeld van de chronologie van een specifiek ontginningsproject, hoewel een 

wetenschappelijke invalshoek hierbij ontbreekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbaar met de werken over het Zeijerveld zijn twee jubileumuitgaven over Witteveen, een 

dorp dat tot stand is gekomen vanaf 1925 als resultaat van een ontginningsproject door ‘Lantschap 

Drenthe’. Ter ere van het vijftigjarig bestaan is in 1976 het boek 50 jaar Witteveen uitgebracht, 

geschreven door oud-Wittevener B. Rengers uit Assen. In het boek komen de aanleiding van de 

ontginningen en de werkzaamheden aan bod, evenals het leven na de totstandkoming van het 

dorp.65 Hierbij is aandacht voor maatschappelijke, economische en sociale zaken zoals onderwijs, 

sport en ontspanning, schaalvergroting in de landbouw en het verenigingsleven. Het boek Witteveen 

1926-2001 door J.P van der Jagt is tevens een jubileumuitgave dat qua opbouw en vorm vergelijkbaar 

is met het eerder genoemde werk over Witteveen.66  

Conclusie 

Kijken we terug naar de tot nu toe verschenen publicaties met betrekking tot jonge 

heideontginningen, dan kan hieruit opgemaakt worden dat er sinds de jonge heideontginningen 

maar in geringe mate wetenschappelijk onderzoek hiernaar is gedaan. Dit geldt voor de ontginningen 

in Nederland in het algemeen, maar ook specifiek voor die in Drenthe. De eigentijdse publicaties 

geven een goed beeld van hoe men destijds over de ontwikkelingen dacht, maar omdat deze werken 

veelal zijn opgesteld toen de heideontginningen nog in volle gang waren, geven ze vaak geen 

compleet beeld van het begrip ‘jonge heideontginning’. Onderzoeken uit deze tijd zijn veelal 

uitgevoerd ten dienste van de jonge heideontginningen, zoals het onderzoeken van de geschiktheid 

van bepaalde heidevelden voor ontginning. 

                                                             
65 Rengers, B. 50 Jaar Witteveen. Westerbork: 1976. 
66 Jagd, Van der,  J.P. Witteveen 1926-2001. Ontstaan en ontwikkeling. Wonen en werken in het jongste dorp 
van Drenthe. Uitgeverij Drenthe: Westerbork: 2001, p. 3. 

Afb. 1.5  Ontginning van het Zeijerveld rond 1910. Bron: Beeldbank Drents Archief, fotonummer MZ12917040106. 
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Waarschijnlijk is het onderzoek van Paul Thissen het meest van betekenis geweest voor het ‘met 

terugwerkende kracht’ begrijpen van de jonge heideontginningen. Samen met de eerdere werken 

van Droesen en Klaver is er een omvangrijk beeld geschetst van de ontginningen in de Noord-

Brabantse Peel.  

Voor de ontginningen in de provincie Drenthe geldt kortgezegd dat dit niet het geval is. Hoewel het 

ook Paul Thissen was die hier het één en ander over heeft geschreven in verschillende publicaties die 

meestal onderdeel zijn van een bredere studie naar de landbouwkundige ontwikkelingen in Drenthe, 

ontbreekt diepgaand onderzoek vooralsnog. Alle ontginningsprojecten in Drenthe zijn bekend, maar 

worden veelal oppervlakkig behandeld. Voor het Zeijerveld en Witteveen geldt dit niet, de 

ontwikkeling van deze ontginningsdorpen zijn vlak na voltooiing chronologisch beschreven, maar niet 

vanuit wetenschappelijke oogpunt. Er is alleen aandacht voor het uniforme landschap binnen deze 

specifieke ontginningsprojecten, geleid door de Nederlandse Heidemaatschappij (Zeijerveld) en N.V. 

Lantschap Drenthe (Witteveen).  

Voor het begrijpen van de ontginningen in Drenthe liggen er kansen in het onderzoeken van 

verschillen tussen diverse heideontginningen en hoe dit binnen een bepaald heidegebied tot uiting is 

gekomen. Deze verschillen koppelen aan achterliggende factoren zal antwoord kunnen geven op de 

vraag waarom een aaneengesloten jong heideontginningslandschap er vandaag de dag op een 

bepaalde manier uitziet.  

 

1.4 Probleemstelling  

Probleemstelling 

Omdat het jonge heideontginningslandschap vaak als een uniform landschap wordt bestempeld, is er 

een sterk eenzijdig beeld ontstaan van deze landschappen. Wie echter deze landschappen wat beter 

bekijkt, ziet dat deze landschappen wel degelijk veel variatie vertonen, zowel in hun ruimtelijke 

opbouw, als hun groenstructuur, boerderijbouw, ontginningsaanpak en sociale organisatie. Dit 

onderzoek richt zich juist op die ruimtelijke variatie. Daarvoor is vergelijkend onderzoek nodig van 

verschillende heideontginningsprojecten en heideontginningsgebieden. In de literatuur is dat tot nu 

toe te weinig gedaan, want de publicaties richten zich hoofdzakelijk op één enkel ontginningsproject, 

zoals bijvoorbeeld dat van  het Zeijerveld. Gekozen is daarom voor een aaneengesloten 

heidelandschap in Zuidwest-Drenthe waarin zich meerdere ‘heidevelden’ (deelgebieden) hebben 

bevonden die elk van oorsprong door een ander dorp of gehucht gebruikt werden (dus ook 

verschillende marken).  

Centraal in dit onderzoek staat het aaneengesloten van het Pesserveld, het Echtenerveld, het 

Ruinerveld en het Pesserveld en het Koekangerveld. Naast deze grote velden maken ook twee kleine 

velden, het voormalige Heeserveld en Oldenhavigerveld uit van het studiegebied. De ruimtelijke 

verschillen binnen dit grote aaneengesloten heidegebied en de achterliggende oorzaken van deze 

verschillen vormen de essentie van dit onderzoek. In het rapport wordt naar het studiegebied 

verwezen met de term ‘het studiegbied’. 
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De centrale vraag in dit onderzoek is: 

Welke ruimtelijke variatie is zichtbaar in de jonge heideontginningen in het gebied tussen Pesse, 

Echten, Ruinen en Koekange en hoe kan deze variatie worden verklaard vanuit de landschappelijke 

uitgangssituatie, de destijds betrokken actoren, het toenmalige planontwerp en de 

uitvoeringspraktijken? 

Doelstelling 

Het primaire doel van dit onderzoek is om de ruimtelijke variatie van de jonge heideontginningen 

binnen het voormalige heidegebied tussen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange en de 

verscheidenheid aan landschappen die als gevolg hiervan zijn ontstaan bloot te leggen en te 

verklaren. Secundair doel is om daarbij een analysemethode te ontwikkelen die in de toekomst ook 

kan worden gebruikt in andere heideontginningsgebieden in Drenthe. Dit laatste kan voor Drentse 

overheden zoals de Provincie Drenthe en verschillende gemeenten van belang zijn voor het opstellen 

van een passend ruimtelijk beleid voor jonge heideontginningsgebieden, onder meer in hun 

toekomstige omgevingsvisies. Daarbij dient nogmaals te worden aangetekend dat dit landschapstype 

vaak vele tientallen procenten van de diverse Drentse gemeenten in de zandgebieden bestrijkt, 

waardoor het belang van dit onderwerp voor ruimtelijk beleid en erfgoedbeleid eens te meer wordt 

onderstreept. 

Afbakening 

Thematische afbakening: Het onderzoek betreft die ruimtelijke variatie in het studiegebied met 

betrekking tot de jonge heideontginningen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verschillende soorten 

grondgebruik, verschillende kavelstructuren en verschillende bebouwingstypen.  Deze ruimtelijke 

variatie wordt verklaard aan de hand van de volgende thema’s: Landschappelijke uitgangssituatie, de 

verschillende actoren, het plantontwerp en de uitvoeringspraktijken. Ontwikkelingen die na de 

heideontginningen hebben plaatsgevonden en ook ruimtelijke gevolgen hebben gehad worden in dit 

onderzoek niet specifiek onderzocht. In veel gevallen zijn die veranderingen overigens heel 

bescheiden, omdat het grootschalige landschap dat in de eerste helft van de twintigste eeuw is 

ontwikkeld vaak tot op de dag van vandaag functioneel is gebleken. 

Afbakening in de tijd: De tijdsperiode waar het in dit onderzoek om gaat is de periode van de jonge 

heideontginningen. De jonge heideontginningen hebben in Drenthe voornamelijk tussen 1880 en 

1960. Omdat de voorgeschiedenis van de jonge heideontginningen in Drenthe verder teruggaat, 

zullen ook relevante kwesties van vóór deze periode worden behandeld. De heideontginningen 

kennen echter een lange aanloop (prelude) die begint met de negentiende-eeuwse 

markeverdelingen. Deze vonden in Drenthe plaats tussen ca 1840 en ca 1860. Vanaf het jaar 1961 

keurde de overheid alle ontginningsprojecten af om natuurbeschermingsredenen, waardoor er na 

deze periode bijna geen ontginningen meer hebben plaatsgevonden.67  Omdat in het onderzoek is 

gebleken dat ook na 1961 in het studiegebied nog ontginningen plaatsvonden, vormt de periode 

tussen 1860 en 1970 de kern van dit onderzoek.  

Ruimtelijke afbakening: Het studiegebied bevindt zich in Zuidwest-Drenthe  tussen de plaatsen 

Hoogeveen, Echten, Koekange, Ruinen en Pesse (afb. 1.6 en afb. 1.7). In het oosten wordt de 

begrenzing gevormd door de Hoogeveenscheweg tussen Hoogeveen en Pesse, in het zuiden door de 

                                                             
67 Thissen, 1994, p. 108. 
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spoorlijn tussen Meppel en Hoogeveen, in het westen door de doorgaande weg door het 

Koekangerveld, in het noordoosten door de weg Leeuwte en in het noordwesten door verschillende 

wegen die vanouds de scheiding tussen heide en het beekdal van de Ruiner Aa vormden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 1.6  Begrenzing van het studiegebied. Bron: Topografische kaart 2015. 

Afb. 1.7   Studiegebied in de jaren ’30 van de twintigste eeuw. 
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1.5 Theoretisch kader 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
In het proefschrift van Paul Thissen worden een aantal maatschappelijk ontwikkelingen behandeld 

die in nauw verband staan met de laat 19e-eeuwse en vroeg 20e -eeuwse heideontginningen in de 

Brabantse Peel. Zo zijn de fysieke en economische ontsluiting tussen 1850 en 1880 van belang 

geweest: de verbeterde wegenstructuur en de daarmee samengaande doordringende internationale 

markteconomie is op verschillende manieren een stimulans geweest voor het ontginnen van de 

heidevelden.68 Tussen 1880 en 1900 hebben nieuwe technieken en instellingen voor gunstige 

randvoorwaarden gezorgd die de heideontginningen gefaciliteerd hebben. Zo zorgde de stoomtram 

voor een relatief snelle en sterk vertakte verbinding tussen de stad en het platteland. Een nieuw 

ontwikkelde landbouworganisatie zorgde tevens voor een versnelde aankoop van veevoer en 

kunstmest waardoor de noodzaak van het traditionele mestmaken verminderde en de heide sterk 

aan betekenis verloor. De oprichting van De Heidemaatschappij als nationale instelling zorgde vanaf 

1890 voor bebossing van grote particuliere gronden, waarbij het werk veelal werd gedaan door 

lokale landarbeiders en keuterboeren. De Heidemaatschappij introduceerde tevens nieuwe uit het 

buitenland afkomstige technieken waardoor de heidebebossing niet mislukte, wat voorheen wel 

gebeurde.69 De periode tussen 1900 en 1920 kenmerkte zich in De Peel door het feit dat de heide 

haar functie binnen het boerenbedrijf geheel verloor. Daarnaast ging de overheid zich in deze 

periode intensief bemoeien met de ontginningen. Een belangrijke taak was in deze periode tevens 

weggelegd voor Staatsbosbeheer, die in de beginjaren door de Heidemaatschappij werd begeleid. Als 

belangrijk verschil met de ontginningen in Brabant worden de markedelingen genoemd die op 

sommige plekken in Drenthe ook nú nog herkenbaar zijn in de percelering.70 

Regionale verschillen 

De geconstateerde regionale verschillen met betrekking tot de heideontginningen binnen de Peel zijn 

een interessante onderzoeksuitkomst die bewijzen dat het karakter van de heideontginningen erg 

locatieafhankelijk was. Zo vonden in Gemert veel landgoedontginningen plaats onder leiding van de 

Heidemaatschappij, terwijl in Boekel de lokale landbouwers de ontginningen zelf lieten uitvoeren. Dit 

verschil is ook duidelijk terug te zien in een drietal aspecten: de ontgonnen hectaren, het 

grondgebruik na de ontginning en de grootte van de ontgonnen percelen. Daar waar de ontginningen 

werden verricht door de Heidemaatschappij lag het aantal ontgonnen hectaren aanzienlijk hoger dan 

de gebieden waar de heideontginningen door landbouwers werden uitgevoerd. De door de 

Heidemaatschappij ontgonnen percelen kwamen veelal in handen van kapitaalbezitters, terwijl de 

door landbouwers ontgonnen percelen grotendeels in handen van landbouwers bleef. Ook de 

gemiddelde grootte van de ontgonnen percelen lag in Gemert een stuk hoger dan in Boekel. Vanaf 

de jaren ’20 steeg het aandeel heide-ontginnende landbouwers in Gemert sterk, waardoor de 

verschillen met betrekking tot deze drie aspecten steeds kleiner werden tussen de Boekelse Peel en 

de Gemertse Peel.71 

                                                             
68 Thissen, 1993, p. 289. 
69 Thissen, 1993, p. 290. 
70 Thissen, 1993, p. 80. 
71 Thissen, 1993, p. 294 
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Ontginningstypen 

In zijn proefschrift heeft Thissen een aantal verschillende typen heideontginning weten te 

onderscheiden, die elk ook resulteerden in een uniek ontginningslandschap. Het gaat om vijf typen 

ontginning. 

 Keuterontginningen: Deze ontginningen kwamen vanaf halverwege de negentiende eeuw 

voor toen de heide nog volop in gebruik was bij landbouwers. Het ging om vrij kleine 

ontginningen, mede vanwege de geringe financiële en technische middelen die er waren. Het 

landschap dat na deze ontginningen ontstond was dan ook vrij kleinschalig: hier ontstonden 

veelal smalle percelen met veel perceelrandbegroeiing.72 

 Landgoedontginning: De landgoedontginningen waren een direct gevolg van de betere 

fysieke ontsluitingen het functieverlies van de heide. Deze ontginningen kwamen vooral voor 

tussen 1890 en 1920 waarbij de Nederlandse Heidemaatschappij een belangrijke rol 

vervulde. Het waren zeer grootschalige ontginningen die in de kern van heidegebieden 

werden uitgevoerd. Hierbij ontstond een geheel nieuw landschap (met zowel staatsbossen 

als landbouwgronden) ontstond met grote nieuwe bedrijfsgebouwen.73 

 Boeren-uitbreidingsontginning: De boeren-uitbreidingsontginningen vonden plaats aan de 

rand van de heidevelden in dezelfde periode als de landgoedontginningen. Hierbij waren het 

de lokale boeren die zelf de schop ter hand namen. Hier ontstond een nieuw agrarisch 

landschap dat vrij kleinschalig was, vaak zonder nieuwe bebouwing.74 

 Gemeente- en staatsbebossing: Dit waren grote werkverschaffingsprojecten die compleet 

onder leiding stonden van de overheid. Zowel de Nederlandse Staat als gemeenten 

investeerden in dit soort projecten. De landschappen die als gevolg van deze ontginningen 

ontstonden waren grote bosgebieden met veel grove den en met vrij regelmatige percelen.75 

 Planmatige boerenontginning: Planmatige boerenontginningen vonden eveneens plaats 

onder sterk door overheden beïnvloedde omstandigheden. Boeren uit de omgeving kregen 

bij deze ontginningen onder bepaalde voorwaarden toegang tot de ontginnen gronden. Vaak 

werden hier woeste gronden ontgonnen ter grootte van 6 tot 12 hectare, afhankelijk van de 

bedrijfsgrootte. Er ontstond hierbij ook een vrij groot agrarisch landschap met geringe 

perceelrandbegroeiing.76  

Hoewel Thissen geen afzonderlijk onderzoek heeft verricht naar de jonge heideontginningen in 

andere provincies, heeft hij wel het een ander kunnen concluderen op basis van beschikbare 

literatuur en het raadplegen van enkele deskundigen. Dit heeft hij gedaan voor de provincies 

Gelderland, Brabant, Limburg en Drenthe. Op basis hiervan heeft hij kunnen stellen dat in Drenthe 

keuterontginningen veel voor kwamen, net als in Noord-Brabant en op de Veluwe. Dit geldt 

eveneens voor gemeentelijke- en staats-heidebebossingen en ook de landgoedontginningen kwamen 

in bepaalde mate voor. De planmatige boerenontginning werd in Drenthe veelal door semi-overheids 

ontginningsmaatschappijen uitgevoerd.77 Een belangrijk landschappelijk verschil tussen Drenthe en 

Noord-Brabant noemt hij het feit dat in Drenthe de perceleringen voort zijn gevloeid uit de 

                                                             
72 Thissen, 1993, p. 295. 
73 Ibidem, p. 295. 
74 Ibidem, p. 295. 
75 Ibidem, p. 295. 
76 Ibidem, p. 295.  
77 Thissen, 1993, p. 286. 
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markeverdelingen, hetgeen in Brabant niet het geval is gezien daar geen sprake is geweest van 

boermarken als bestuursvorm. Deze percelering teruggaand op de markeverdelingen in Drenthe is 

overigens niet te zien op de door ontginningsmaatschappijen ontgonnen gebieden, daar de oude 

grondeigendomsstructuur daar geheel vervangen werd door nieuwe blokvormige percelering.78 

Thissen heeft voor de verschillende streken/provincies zijn conclusies opgenomen in een tabel. 

Aspecten waar het hier om gaat zijn de periode van ontginning, het type grond waarin de heide in is 

omgezet, de betrokken actoren, de mate van overheidsinvloed en de schaal van de ontginningen 

(tabel 1.1). Hieruit valt te af te leiden dat de nadruk van de jonge heideontginningen in Drenthe lag 

op de periode tussen 1920 en 1960, waar gronden werden omgezet in voornamelijk landbouwgrond 

en in mindere mate in bos. De betrokken in actoren in Drenthe waren voornamelijk boeren, in 

mindere mate de overheid. Toch was er een sterke mate van overheidsinvloed en was de schaal van 

de ontginningen in Drenthe groot.79 

 

 

 

 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek bestaat uit een zevental deelvragen (of deelthema’s) die tezamen de beantwoording 

van de hoofdvraag mogelijk maken. De deelvragen zijn min of meer chronologisch opgebouwd en 

worden hieronder beschreven en kort toegelicht (zie ook afb. 1.8): 

1. Hoe was de landschappelijke en maatschappelijke situatie van het heidegebied vóór de 

ontginningswerkzaamheden? 

In deze deelvraag staat de ruimtelijke uitgangssituatie van het studiegebied centraal. Voordat er 

specifiek wordt ingegaan op de ontginningen in het gebied is het van belang om goed te begrijpen 

hoe het gebied is opgebouwd. In deze vraag wordt ingegaan op de fysische geografie, het 

cultuurlandschap en de samenleving. Ook om later in het onderzoek verbanden te kunnen leggen 

                                                             
78 Thissen, 1993, p. 280. 
79 Thissen, 1993, p. 287. 

Streek Periode Grond Actoren* Overheid Schaal 

Drenthe 1920-1960 landbouw,bos b,o sterk groot 

Sal/Twe/Ach 1910-1940 landbouw/bos g/b zwak klein 

Veluwe 1850-1940 Bos g,o sterk groot 

Brabant  1920-1960 landbouw,bos b/g/o sterk wisselend 

Limburg ?-1940 landbouw/bos b,g zwak groot 

Tabel 1.1  Thissen’s beschrijving van ontginningen in 
verschillende Nederlandse regio’s op basis van de 
volgende aspecten: periode, grondgebruik, actoren, 
overheidsinvloed en schaal. 

*b:boer, o:overheid, g: particuliere grootgrondbezitter 
/: van gelijkwaardig belang, ,:na komma is minder van belang 
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tussen het ‘oorspronkelijke’ landschap en het ontginningslandschap is het belang eerst antwoord te 

hebben op deze deelvraag. 

2. Welke actoren hebben een rol gespeeld bij de jonge heideontginningen in het studiegebied?    

Bij de jonge heideontginningen zijn doorgaans verschillende partijen betrokken geweest. In 

deelvraag 2 wordt voor dit studiegebied uitgezocht welke op welke  manier dan ook een rol hebben 

gespeeld bij de ontginningen in het studiegebied. Het is van belang dat de rollen van deze partijen en 

verhoudingen tussen deze partijen inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van deze vraag kan 

later worden nagegaan hoe deze verschillende partijen verschillende sporen hebben nagelaten in het 

studiegebied.   

3. Op welke manier heeft verwerving/aankoop plaatsgevonden in  het gebied? 

Omdat de manieren van verwerving en aankoop ook invloed kunnen hebben op het landschappelijke 

resultaat na de ontginningen, moet worden uitgezocht hoe die precies in zijn werk is gegaan. Wie 

had welke gronden in bezit? Wie kreeg het in bezit en op welke manier? Is er sprake geweest van 

weerstand? Kon men zomaar overal ontginnen? Dit zijn voorbeelden van enkele vragen die binnen 

dit onderzoeksthema gesteld worden. 

4. Welk ontwerpplan heeft aan de basis gestaan van de ruimtelijke uitleg van de ontginningen 

en in welke mate is dit ontwerpplan ook daadwerkelijk uitgevoerd? 

Hoe het landschap er na de ontginningen uit kwam komen te zien kan bepaald zijn door specifieke 

ontwerpplannen die hiervoor aan de basis hebben gestaan. In deze deelvraag is het zaak om uit te 

zoeken in hoeverre er gebruik is gemaakt van landschapsplannen (blauwdruk-planning), in hoeverre 

deze zijn uitgevoerd en wat het gedachtegoed was achter deze plannen. Met betrekking tot het 

laatstgenoemde kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden in hoeverre in de plannen rekening werd 

gehouden met landschapsschoon en natuur. 

5. Op welke manier zijn de ontginningswerkzaamheden georganiseerd en uitgevoerd? 

In deze deelvraag wordt specifiek ingegaan op de organisatie en de uitvoering van de 

ontginningswerkzaamheden. Wie waren de werknemers en wie had de leiding? Welke technieken 

werden er gebruikt voor de ontginning en waarom werd gekozen voor deze techniek? Het is 

aannemelijk dat niet elk type heide op de zelfde manier werd ontgonnen maar dat dit lokaal kon 

verschillen, hetgeen waarschijnlijk ook verschillende uitwerkingen heeft gehad op het landschap. 

6. Hoe zag het landschap eruit na de ontginningen en hoeverre is dit ontginningslandschap 

tegenwoordig nog te herkennen? 

Het resulterende landschap als gevolg van de ontginningen staat centraal in de laatste deelvraag. In 

deze deelvraag is het naast de landschappelijke overeenkomsten, voornamelijk van belang om de 

landschappelijke verschillende binnen het studiegebied bloot te leggen zodat deze verschillen later 

kunnen worden verklaard. Ook wordt gekeken in hoeverre de landschappelijke eigenschappen van 

het ontginningslandschap ook vandaag de dag nog in het landschap te zien zijn, zo kan worden 

bepaald in hoeverre het ontginningslandschap het hedendaagse landschap heeft bepaald en 

beïnvloed.  
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7. Welke gebiedskenmerken zijn karakteristiek voor de heideontginningen in het studiegebied 

zouden in het toekomstige erfgoedbeleid een rol kunnen spelen? 

Deze deelvraag richt zich op de toekomst van jonge heideontginningsgebieden. Er wordt hier kort 

ingegaan op alle gebiedskenmerken die typisch zijn voor het jonge heideontginningsgebied en waar 

in ruimtelijk beleid op kan worden ingespeeld om het landschappelijke karakter dergelijke gebieden 

te behouden. 

 

 

In een model wordt duidelijk hoe de verschillende deelvragen bijdragen aan het antwoord op de 

probleemstelling (afb. 1.9). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hoofdvraag 

Welke ruimtelijke variatie is zichtbaar in de jonge heideontginningen in het gebied tussen 
Pesse, Echten, Ruinen en Koekange en hoe kan deze variatie worden verklaard vanuit de 
landschappelijke uitgangssituatie, de destijds betrokken actoren, het toenmalige 
planontwerp en de uitvoeringspraktijken? 

    

Deelvraag 1 
Hoe was de landschappelijke en maatschappelijke situatie van het heidegebied vóór de 
ontginningswerkzaamheden? 

Deelvraag 2 Welke actoren hebben een rol gespeeld bij de jonge heideontginningen in het studiegebied?    

Deelvraag 3 Op welke manier heeft verwerving/aankoop plaatsgevonden in  het gebied? 

Deelvraag 4 
Welk ontwerpplan heeft aan de basis gestaan van de ruimtelijke uitleg van de ontginningen 
en in welke mate is dit ontwerpplan ook daadwerkelijk uitgevoerd? 

Deelvraag 5 Op welke manier zijn de ontginningswerkzaamheden georganiseerd en uitgevoerd? 

Deelvraag 6 
Hoe zag het landschap eruit na de ontginningen en hoeverre is dit ontginningslandschap 
tegenwoordig nog te herkennen? 

Deelvraag 7 
Welke gebiedskenmerken voor de heideontginningen in het studiegebied en zouden in het 
toekomstige erfgoedbeleid een rol kunnen spelen? 

Afb. 1.8   Overzicht hoofdvraag en deelvragen. 
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Toelichting:  

Zowel de landschappelijke uitgangssituatie vóór de ontginningen als de ontginningen hebben invloed 

gehad op de ruimtelijke variatie van de jonge heideontginningen. In dit onderzoek staat centraal hoe 

deze ruimtelijke variatie kan worden verklaard vanuit deze twee variabelen. Daarnaast heeft de 

eerste variabele, de landschappelijke uitgangssituatie, ook invloed gehad op de ontginningen zelf. 

Zowel de ruimtelijke variatie als de verschillende invloeden waardoor deze is ontstaan vormen 

samen het antwoord op de probleemstelling, hetgeen is weergegeven met de pijlen die naar binnen 

toe wijzen.    

 

 

 

Afb. 1.9  Onderzoeksmodel. 
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1.7 Bronnen en onderzoeksmethodiek 

 

Thema 1: Landschappelijke uitgangssituatie 

Omdat het studiegebied in de loop van de twintigste eeuw volledig op de schop is geweest, geven 

hedendaagse bronnen als hoogtekaarten en bodemkaarten geen goed beeld van hoe de fysisch-

geografische situatie voor de ontginningsperiode is geweest. Daarom is getracht  om hedendaagse 

bronnen te combineren met historische werken.  Om antwoord te krijgen op de vraag hoe het gebied 

vóór de ontginningen was opgebouwd is gebruikt van hedendaagse secundaire literatuur, fysisch 

geografische kaarten, historisch topografische kaarten, historische literatuur uit de periode voor de 

grootschalige ontginningen en in mindere mate archiefstukken. Een belangrijk historisch rapport 

voor het beantwoorden van deelvraag 1 was het document Rapport van de Nederlandse 

Heidemaatschappij aan de provinciale staten van Drente omtrent een onderzoek naar de aard der 

woeste gronden in die Provincie. Hierin wordt een vrij gedetailleerd beeld geschetst van de bodem en 

de waterhuishouding in het gebied rond het jaar 1900. De combinatie van hedendaagse bronnen als 

historische bronnen heeft gezorgd voor een helder beeld van hoe het gebied was opgebouwd, zowel 

fysisch-geografisch, landschappelijk (cultuurlandschap) als sociaal.  

Thema’s 2 t/m 5: De ontginningen (actoren, verwerving, ontwerp en uitvoering, huidig 

landschap en gebiedskenmerken) 

Deelvragen 2 t/m 5 zijn beantwoord middels een uitgebreid archiefonderzoek, in combinatie met 

literatuur en topografische kaarten. Daarnaast is ook een aantal mensen geïnterviewd die zelf op een 

bepaalde manier betrokken zijn geweest bij de jonge heideontginningen en die in staat waren hier 

het een en ander over te vertellen.     

Er zijn verschillende archieven die op en bepaalde manier iets zeggen over de ontginningen tussen 

Pesse, Echten, Ruinen en Koekange. Voor een groot deel zijn deze archieven toegankelijk geweest via 

het Drents Archief. De archieftoegangen die daar zijn geraadpleegd zijn de volgende: 

 Archief van de N.V. Ontginningsmaatschappij De Drie Provincien 1951-1968, met de 

archieven van haar voorgangers 1924-1961; 

 Bestuursarchief provincie Drenthe; 

 Archief van de Provinciale Planologische Dienst Drenthe; 

 Kaarten en tekeningen van Gedeputeerde Staten; 

 Archiefcollectie van Klaassens . 

Naast deze archieven is ook gebruik gemaakt van andere archieven die niet via het Drents Archief 

raadpleegbaar zijn, zoals: 

 Jaarverslagen van Staatsbosbeheer uit de jaren 1930-1960; 

 Gemeentearchief Gemeente De Wolden; 

 media-analyse in het krantenarchief, raadpleegbaar via www.delpher.nl ; 

 diverse huisarchieven, waaronder het huisarchief van Lammer Zwiers, voormalig boswachter 

in boswachterij Ruinen. 

 

http://www.delpher.nl/
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Van bovengenoemde archieven is het vooral het archief van de ontginningsmaatschappij die 

specifiek de jonge heideontginningen in Noord-Nederland betreft en daarom vrij veel heeft 

bijgedragen aan het onderzoek. Echter, in dit archief zijn het net als in andere archieven veelal losse 

‘fragmenten’ van informatie. Alle archieven hebben op deze manier ‘puzzelstukjes’ met informatie 

geleverd en deze hebben samen met de interviews gezorgd voor een zo volledig mogelijk beeld van 

de jonge heideontginningen in het studiegebied. 

Thema’s 6 en 7: Landschap na de ontginningen en het hedendaagse landschap 

Het landschap na de ontginningen is over het algemeen achterhaald met topografische kaarten 

(zowel huidige kaarten als oudere kaarten vanaf de jaren ‘40) en archiefstukken, welke ook gebruikt 

zijn voor thema’s 2 t/m 5. Om de doorwerking van de ontginningen in het hedendaagse landschap te 

onderzoeken en de huidige gebiedskwaliteiten is ook gebruik gemaakt van een veldonderzoek. 

Hierbij zijn verschillende aspecten van het ontginningslandschap bekeken en hoe deze ook vandaag 

de dag nog tot uiting komen in het studiegebied. Hierbij is steeds de vergelijking gemaakt met het 

ontginningslandschap vlak na de ontginningen. Foto’s die in het gebied zijn gemaakt zorgen met 

betrekking tot dit thema voor veel verduidelijking.  

Methode Bron Deelvraag 
Literatuuronderzoek Historische en hedendaagse 

literatuur 
1 t/m 5 

 
Interview 

Personen die betrokken zijn 
geweest bij de heideontginningen 
in het studiegebied 

2 t/m 5 

Archiefonderzoek Diverse archieven 1 t/m 7 
Bestudering historische kaarten Historische topografische kaarten 1 t/m 7 
Kaartenstudie huidige landschap Hedendaagse kaarten en 

luchtfoto’s 
6 en 7 

Veldwerk Hedendaagse landschap 6 en 7 

Media-analyse Krantenartikelen 2 t/m 5 

 
Tabel 1.2  Schematisch overzicht bronnen en onderzoeksmethoden. 
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2. Landschappelijke uitgangssituatie 
 

2.1 Inleiding 
 
‘’De Zandweg, die van Ruinen over Gijsselte, een als eene oase midden in de woestijn liggend 

gehucht, naar Hoogeveen loopt, scheidt het middelste hooge gedeelte van het straks besprokene’’80 

Uit bovenstaand citaat van de Nederlandse Heidemaatschappij uit het jaar 1900 blijkt dat het studiegebied 

in dat jaar de indruk moet hebben gewekt van een grote kale vlakte, vergelijkbaar met een woestijn. Toch 

zal het gebied ook voor de heideontginningen wel landschappelijke variatie gekend hebben veroorzaakt 

door verschillende processen. 

Om verbanden te kunnen leggen tussen de jonge heideontginningen en het de landschappelijke 

uitgangssituatie, is het van belang een goed beeld te krijgen van het ‘oorspronkelijke’ landschap. Met het 

oorspronkelijke landschap wordt in dit geval het landschap binnen het studiegebied bedoeld vóórdat hier 

de jonge heideontginningen begonnen en er een einde kwam aan dit uitgestrekte heideveld. Binnen dit 

hoofdstuk is er aandacht voor geologie en reliëf, bodemgesteldheid en waterhuishouding, het 

cultuurlandschap vóór de ontginningen en de markegrenzen en het landgebruik  vóór de ontginningen. 

Kijkend naar topografische kaarten wordt duidelijk dat rond het jaar 1900 de heide er nog onaangeroerd bij 

lag en dat er in ieder geval in het jaar 1930 sprake was van ontginningen. Voor het bestuderen van het 

cultuurlandschap vóór de ontginningen is daarom het landschap van omstreeks 1900 als uitgangssituatie 

genomen, maar afhankelijk van het gebruikte kaartmateriaal en de gebruikte bronnen komen zowel 

eerdere als latere perioden aan bod.  

 

2.2 Geologie en reliëf  
 

Keileemafzetting in het Saalien 
Het studiegebied tussen Pesse, Ruinen, Echten en Koekange bevindt zich aan de uiterste zuidwestrand van 

het Drents Plateau. Het Drents plateau is een soort hoogvlakte die naar het zuidwesten toe zwak afhelt. Het 

plateau is in de voorlaatste ijstijd het Saalien (250.000-130.000 jaar geleden) gevormd door grondmorene, 

sediment dat onder een landijspakket is afgezet. De afzettingen die in direct verband staan met 

landijsbedekking worden lithologisch gerekend tot de Formatie van Drenthe.81 De grondmorene die het 

Drents plateau heeft gevormd bestaat uit keileem, hetgeen ontstaat door het uitsmelten van puin dat in 

het landijs aanwezig is en door deformatie van het materiaal onder het ijs. Keileem is een mengsel 

mengeling van zand, klei en stenen dat door het gewicht van het landijs sterk is samengedrukt.82 Het 

onderdeel van het Drents Plateau waar het studiegebied zich in bevindt wordt ook wel het versneden 

keileemlandschap genoemd, wat zich uitstrekt van Dwingeloo tot Zweelo en van Hoogeveen tot Norg. Dit 

vrij vlakke keileemgebied kenmerkt zich door de insnijding van beekdalen in zuidwestelijke richting, wat 

ontstaan is in het Weichselien.83 Door de erosie van smeltwater bevindt zich in de beekdalen geen 

                                                             
80 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 72. 
81 Stouthamer, E., Cohen, K.M. & Hoek, W.Z. De vorming van het land. Geologie en geomorfologie. Utrecht: 
2015. p. 183. 
82 Stouthamer, 2015, p. 190. 
83 Stouthamer, 2015, p. 208. 
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keileem.84 Het studiegebied bevindt zich binnen dit versneden keileemlandschap min of meer op de 

zuidwestelijke ‘punt’ hiervan (afb. 2.1). Ten noorden en ten zuiden van het studiegebied heeft deze 

versnijding plaatsgevonden door respectievelijk de Ruiner Aa en het Oude Diep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dekzandafzetting, dobben en smeltwaterdalen in het Weichselien  

In de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000-11.7000 jaar geleden), bereikte het landijs Nederland niet. 

Deze periode kenmerkte zich door afzettingen die voornamelijk door eolische processen (onder invloed van 

wind) werden veroorzaakt.85 In het Weichselien werden grote delen van Nederland bedekt met uit de 

drooggevallen Noordzee afkomstige dekzand. Ook het keileemplateau van Drenthe werd in deze periode 

op veel plaatsen met een laag dekzand bedekt. Dat geldt zeker ook voor Zuidwest- en Midden-Drenthe 

waar het dekzand in verhouding dikker is dan in de rest van de provincie.86  

In het Weichselien zijn als gevolg van periglaciale omstandigheden op en rondom  het Drents Plateau ook 

talrijke ronde meertjes gevormd, die ook wel dobben worden genoemd. Deze meertjes hebben over het 

algemeen een diameter van enkele tientallen meters tot ongeveer 200 meter, met vaak een cirkelvormige 

randwal. Omdat de oudste opvulling van veen in deze laagtes steeds dateert uit het Weichselien, wordt 

aangenomen dat de meertjes zijn ontstaan door de afsmelting van pingo’s, heuvels met een ijskern die 

onder periglaciale omstandigheden konden ontstaan. Veel van de dobben in Drenthe vallen onder de 

                                                             
84 Stouthamer, 2015, p. 208-209. 
85 Stouthamer, 2015, p. 210-212. 
86 Stouthamer, 2015, p. 210. 

Afb. 2.1  Ligging van het studiegebied aan de zuidwestrand van het Drents Plateau. Bron: 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/.       
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categorie pingoruines. Er zijn echter ook dobben die zijn ontstaan als gevolg van uitblazing van 

dekzandlaag, waarna de ontstane laagte in het holoceen met water werd gevuld en opgevuld werd met 

veen.87  

Het fijn vertakte beekdalenstelsel zoals we dat nu kennen in Drenthe werd in deze periode ook 

gevormd door smeltwaterstromen. De reeds genoemde versnijding van het Drents Plateau vond toen 

dus plaats. Deze smeltwaterstromen veroorzaakten dalen van 10 -20 meter diep.88  Langs ons 

studiegebied liggen de stroomdalen de Ruiner Aa en het Oude Diep. 

Veenvorming in het Holoceen 

In het Holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden) warmde het klimaat op en werd in grote delen van 

Nederland veen gevormd. De laagtes die zich binnen het Drents plateau bevonden, zoals de 

ingesneden dalen, werden als eerste met veen gevuld en van hieruit verspreidde het veen zich over 

delen van het plateau. Langs de randen van het Drents Plateau werd overigens ook veel veen 

gevormd.89 Op deze manier ontstond ten oosten van de Hondsrug het Bourtangermoeras, het gebied 

dat vandaag de dag doorgaans ‘de veenkolonien’ wordt genoemd. De veengebieden van Hoogeveen, 

Smilde, Ruinerwold en Koekange zijn ook in deze periode gevormd. Het studiegebied grenst in het 

Zuidwesten aan het randveenontginningsgebied van Koekange en in het Zuidoosten aan het 

verveningsgebied (tufwinning) van Hoogeveen.90 Koekange ligt op een uitloper van het Drents 

Plateau, maar vanwege de lage ligging van het gebied is deze in het Laat-Holoceen met oligotroof 

veen bedekt geraakt.91 

Reliëf binnen het studiegebied 

De actuele hoogtekaart van het studiegebied laat een forse daling zien van de hogere delen in het 

noordoosten naar de lagere delen in het zuidwesten. De laagste delen van het studiegebied liggen 

ongeveer 3 meter boven NAP en de hoogste delen zo’n 13 meter, er is binnen het studiegebied dus 

sprake van een hoogteverschil van 10 meter.92 De hoogste delen liggen in het noordoosten van het 

studiegebied en de laagste delen liggen in het zuidwestelijk deel. Gezien de locatie van het 

studiegebied op de rand van het Drents Plateau, als overgangszone naar de lager gelegen 

veengebieden ten zuidwesten hiervan, is dit logisch. De overgang naar lager gelegen gebieden blijkt 

ook uit het feit dat het studiegebied op maar weinig plekken boven de 10 meter boven NAP uitkomt, 

terwijl bijna het gehele Drents plateau hoger dan 10 meter boven NAP is.93 Een hoogte van ruim 

boven 10 meter wordt enkel in het noordoostelijk deel van het studiegebied bereikt, hetgeen ook te 

zien is aan het hoogteprofiel (afb. 2.2).  

 

                                                             
87 Stouthamer, 2015, p. 215. 
88 Bieleman J. Boeren op het Drentse zand. 1600-1910. Een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw.  HES Uitegevers 
Utrecht. 1987. p. 6. 
89 Stouthamer, 2015, p. 238. 
90 Gras, H. & Nijstad, F. Geschiedenis van Hoogeveen. 1815-1975. Meppel: 1995, p. 23-24. 
91 Elerie, J.N.H. Weerbastig land. Een historisch ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest. 
Groningen: 1998, p. 31. 
92 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer 
93 Idem. 
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Afb. 2.2  Hoogtekaart studiegebied met hoogteprofiel van Zuidwest naar noordoost (blauwe lijn). Bron: 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/        

 
Op de geomorfologische kaart van het studiegebied (afb. 2.4) worden de reeds eerder beschreven 

processen die het Drents Plateau hebben gevormd goed weergegeven. Te zien is dat ongeveer twee 

derde deel van het studiegebied is gevormd door relatief hooggelegen grondmorene (3L2a) en meer 

richting Koekange, op het voormalige Koekangerveld, uit een grondmorenevlakte (2M4). Daarbij zijn 

verspreid door het gebied de talrijke dobben te zien die veel voorkomen op het Drents Plateau. Deze 

dobben worden op de geomorfologische kaart aangegeven als ‘moerassige laagtes zonder 

randwal’(3N4). Er kan hier zowel sprake zijn van pingruïnes als van uitgeblazen laagtes. Een 

voorbeeld van een dobbe in ons eigen studiegebied vinden we bij het Suikerveen ten noordwesten 

van Gijsselte (afb. 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2.3  Het ‘Suikerveen’, een overgebleven dobbe in het noorden van het studiegebied. 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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In het hoger gelegen noordoostelijk deel van het studiegebied, pakweg tussen de munnekenweg en 

Fluitenberg,  is een verscheidenheid aan landschappelijke vormen terug te vinden. Hier vindt een 

afwisseling plaats tussen dekzandruggen (3k14) , grondmorene met en zonder welvingen, 

grondmorenevlaktes (2M5) en dalvormige laagtes zonder veen (2R2).  Dekzandruggen zijn ten 

westen van Pesse en ten zuiden hiervan te zien. De dalvormige laagtes lopen min of meer tussen de 

dekzandruggen door. Zo loopt een lange dalvormige laagte ten zuiden van Pesse in westelijke richting 

naar de zuidkant van Ruinen. Ten noorden daarvan, dit is langs de zuidkant van de munnekenweg, is 

een gebied gevormd door lage landduinen.  Het reliëf van dit gebied is ook op de hoogtekaart 

duidelijk te zien. Een grote grondmorenevlakte loopt vanaf het zuiden van de Gijsselterweg en het 

Suikerveen in noordoostelijke richting. In het zuidoosten van het studiegebied bevindt zich een kleine 

smeltwaterheuvel (3K11), op de locatie van het gehucht Kalenberg. 

Het centrale deel van het studiegebied tussen Ruinen en Echten heeft morfologische gezien een 

meer uniform karakter, hier komt hoofdzakelijk grondmorene voor. Wel komen verspreid in dit 

gebied verscheidene laagtes zonder randwal voor, vooral in het gebied van de huidige Boswachterij 

Ruinen. De aaneengesloten plassen ten zuiden van Gijsselte zijn hiervan een mooi voorbeeld, 

tegenwoordig bekend onder de naam ‘Gijsselter Plassen’. De laagtes zorgen samen met een 

aaneengesloten gebied van lage landduinen voor dat hier wel sprake is van hoogteverschillen welke 

ook duidelijk terugkomen op de hoogtekaart. Laatstgenoemde lage landduinen corresponderen met 

het gebied wat tegenwoordig het Echtenerzand heet. 

Het relatief laaggelegen zuidwestelijk deel van het studiegebied bestaat voor een groot deel uit een 

grondmorenevlakte. Het gaat hier om  het gebied ten westen van Koekangerveld. Daarnaast worden 

de geringe hoogteverschillen aldaar veroorzaakt door een afwisseling van dekzandruggen, 

dalvormige laagtes en grondmoreneruggen met dekzand (4K6). Een voorbeeld van laatstgenoemde is 

te vinden op de locatie waar nu de Hunnenkloosterberg zich bevindt. 
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Afb. 2.4  Geomorfologische kaart van het studiegebied met bijbehorende legenda. 
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2.3 Bodemgesteldheid en waterhuishouding 

Onderzoek naar de bodemgesteldheid in 1900 

Een rapport dat veel inzicht verschaft over de bodemgesteldheid van het studiegebied vóór de 

ontginningen is het ‘Rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij aan de provinciale staten van 

Drente omtrent een onderzoek naar de aard der woeste gronden in die Provincie’, uit het jaar 1900. 

Vooral de fysieke opbouw van het gebied, met speciale aandacht voor de bodem, komt hierin 

prominent naar voren. Het betreft hier een samengesteld rapport waarin  de gesteldheid van alle 

heidegebieden in Drenthe aan bod komt. Het unieke aan dit rapport is dat dit het enige document is 

waarin een ‘overall’ beschrijving van het studiegebied is opgenomen, dit onder het hoofdstuk  Het 

Pesser-, Ruiner-, Echtener- en Koekangerveld.94 Dit maakt het erg geschikt om een helder 

studiegebied-omvattend  beeld te krijgen van de fysische eigenschappen. 

Een nadeel is dat het in het rapport ontbreekt aan kaartmateriaal, waardoor het niet altijd even 

makkelijk is om bepaalde fysische eigenschappen te lokaliseren en overzicht te krijgen. De 

locatiebepaling wordt veelal gedaan aan de hand van in de omgeving van ruimtelijke elementen zoals 

‘in de buurt van den straatweg naar Assen’ of  ‘ten westen van het Loonerdiep’.95 Aan de hand van 

deze omschrijvingen in combinatie met een studie naar historische kaarten en de huidige 

bodemkaarten is getracht de gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid van gebied zo 

nauwkeurig mogelijk te lokaliseren. 

Terminologie  

Het rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij is grotendeels beschrijvend van aard met vrij 

algemene termen als ‘hooge ruggen’, ‘laagtes’, ‘plassen’, ‘veenachtige heide’ en ‘zandverstuivingen’. 

Daarnaast liggen aan de basis van dit rapport zes te onderscheiden grondtypen welke in Drenthe 

veelvuldig voorkomen. Van deze bodemtypen zijn bodemprofielen in de bijlage van het rapport 

afgebeeld (afb. 2.4) De typen zijn grotendeels gebaseerd op een eerdere studie van de Duitse 

bodemkundige dr. Muller: ‘Studiën über die Naturlichen Humusformen’ uit 1887.96 De volgende zes 

typen heidegronden die in het rapport worden onderscheiden worden hier beknopt beschreven: 

Type I: Dit type bestaat uit de lagen heidehumus, loodzand (grijsgekleurde uitspoelingslaag), de 

‘koffielaag’, (door humus en ijzer verkitte uitspoelingslaag97), donkerbruin zand, lichter zand, rode 

oer en witgrijze leem.98 Voor ontginning wordt deze grond het allerongunstige genoemd, wat 

voornamelijk komt door vier factoren: De vaste ondergrond beneden de 70 centimeter, de hoge 

ligging van de grond, de armoede aan plantenvoedsel en het voorkomen van veel loodzand welke 

veel ongunstige eigenschappen heeft. De vaste ondergrond zorgt ervoor dat diepgewortelde 

houtsoorten hier niet kunnen gedijen en de drie laatstgenoemde factoren vormen belemmering voor 

andere houtculturen, alsmede voor landbouwkundige culturen als bouw- en weiland. 99 

                                                             
94 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 70. 
95 Idem, p. 37. 
96 Idem, p. 10. 
97 Steur, G.G.L. ea. Bodemkartering. Een kwarteeuw onderzoek met boor en spade. Stichting voor 
bodemkartering, Wageningen: 1967. P. 20. 
98 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 16. 
99 Idem, p.17. 
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Type II: Bij bodemtype II komen de bovenste drie lagen overeen met type I, maar omdat bij type II de 

onderste rode oerlaag en de leemlaag missen is dit type gunstiger dan type I. Type II komt veel voor 

in de buurt van zandverstuivingen, waar de opgestoven zandlaag zodanig dik was dat dat de 

ondergestoven lagen geen invloed meer hebben kunnen uitoefenen op de vegetatie van de 

bovengrond. 100 Vermeld werd dat de minst gunstige toestanden werden gevonden waar het 

stuifzand nog niet lang begroeid is geweest omdat de heidehumus daar nog geen invloed heeft 

kunnen uitoefenen op de opgestoven zandlaag.101 

Type III: Bodemtypetype III wordt onderverdeeld in twee soorten:  Lage of middelmatig hoge heide 

met weinig of geen loodzand en hoge heide met rood leem. Laatstgenoemde bleek veel voor te 

komen op de hoogste gedeelten van de Hondsrug.102 Voor de aanleg van bouw- en weiland leek type 

III het meest geschikt, vooral op plekken waar de loodzandlaag dun is en waar de ligging ook gunstig 

is.103 Plekken waar de ondergrond uit vast leem bestaat zijn voor boscultuur vrij ongeschikt.104 

Type IV: Dit type wordt gekenmerkt door een bovenste veenlaag van 20 tot 40 centimeter. Onder de 

veenlaag bevindt zich een laag met bruingrijs zand van ongeveer 30 centimeter waaronder zich een 

leemlaag bevindt. 105 Dit type komt ook voornamelijk voor op lage terreinen. Terreinen met een 

dikkere veenlaag zijn in dit onderzoeksrapport niet meegenomen, omdat deze veelal geschikt 

werden tot het graven van turf, wat niet past binnen ‘den aard der zaak’. 106 Hieruit wordt duidelijk 

dat turfwinning niet onder noemer ‘heideontginning’ viel en bewust niet is meegenomen in het 

onderzoek. Type IV lijkt meer geschikt voor ontginning tot bouw- en weiland dan voor boscultuur.107 

Type V: Voor ontginning werd dit bodemtype uitermate geschikt geacht, evenals type VI 

voornamelijk voor de bewerking van bouw- en weiland.108 Het bevat een humusrijke bovenlaag van 

ongeveer 30 centimeter, daaronder 20 centimeter wit zand en als derde laag oranjegeel leem. Vooral 

in de omgeving van Assen kwam dit type veel voor, zoals bij Tynaarlo en Ter Aard.109 

Type VI: Hieronder vallen kortgezegd de zandverstuivingen, waarbij drie vormen werden 

onderscheiden:  

1. afgestoven grond, voor ongunstige grond op plekken waar door de afstuiving de leemlaag 

dichtbij de oppervlakte is komen te liggen; 

2. grond met een opgestoven laag van minstens 1 meter dikte. Deze grond is na vastlegging 

geschikt voor boscultuur; 

3. grond met een dunne opgestoven laag, met op geringe diepte de oorspronkelijke grond. 

Voor ontginning werd hier een diepe bewerking noodzakelijk geacht.110 

 

                                                             
100 Ibidem, p. 17. 
101 Ibidem, p. 17. 
102 Ibidem, p. 17. 
103 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 18. 
104 Ibidem, p. 18. 
105 Nederlandse heidemaatschappij, 1900, bijlage II. 
106 Idem, p. 18. 
107 Idem, p. 19. 
108 Ibidem, p. 19. 
109 Idem, p. 18. 
110 Idem, p. 19. 
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Afb. 2.5  De zes bodemprofielen uit het onderzoeksrapport van de Nederlandse Heidemaatschappij uit 1900. Bron: 
Rapport Nederlandse Heidemaatschappij, 1900. 

Bodemgesteldheid studiegebied 1900 

Het onderzoek van de Nederlandse Heidemaatschappij naar de bodemgesteldheid van het 

heidegebied heeft geleid tot een onderverdeling in drie deelgebieden die ook enigszins 

overeenkomen met de driedeling die in de vorige paragraaf naar voren kwam op basis van reliëf en 

morfologie. Er wordt gesproken van een laag  noordoostelijk deel (Pesser- en Ruinerveld), een hoog 

middengedeelte (voornamelijk het Echtenerveld) en een lager zuidwestelijk deel dat voornamelijk 

wordt gevormd door het Koekangerveld.111 Hoewel het noordoostelijk op huidige hoogtekaarten 

duidelijk hoger ligt dan de rest van het gebied, werd dit toch een laag gelegen gebied genoemd. De 

topografische kaart uit 1902 laat in het noordoostelijk deel ook waarden zien die hoger zijn dat in het 

‘hoge middengedeelte’. De reden dat de Nederlandse Heidemaatschappij dit noordoostelijk deel 

toch laag noemde kan zijn veroorzaakt door het feit dat zich hier enkele dalvormige laagtes bevinden 

die in het centrale deel van het studiegebied nauwelijks voorkomen. De bodemgesteldheid van de 

drie deelgebieden zal hierna nader worden beschreven. 

Laag noordoostelijk deel: Dit deelgebied bestond uit lage veenachtige heide met daarbinnen veel 

plassen.112 Op een fragment van de Bonnekaart uit 1902 zijn deze plassen tevens duidelijk te 

                                                             
111 Idem, p. 70. 
112 Idem, p. 71. 
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herkennen (afb. 2.6). Zowel op het Ruinerveld (reeks groene natte plekken in de heide) als op het 

Pesserveld zijn op de Bonnekaart enkele duidelijke slenken te herkennen, zichtbaar als groen 

gekleurde (drassige) plekken in de heide. Het zijn voormalige smeltwaterdalen die deels zijn 

opgevuld met dekzand en veen. Binnen dit gebied bevond zich een uitgestrekt veen met een 

veenlaag van 50 à 60 centimeter. Dit veengebied bevond zich ten zuiden van de straatweg Ruinen 

Eursinge-Ruinen.113 Op de huidige bodemkaart (afb. 2.7) is hier nog een klein gebied te vinden met 

moerige podzolgronden met een humushoudend bovendek (zWpx), maar van echte veengronden is 

hier geen sprake meer. Het lage heidegebied werd doorsneden door enkele hogere ruggen, welke op 

de Bonnekaart ook te herkennen zijn aan de hoogtelijnen die veelal hoogtes van zo’n 10 meter boven 

NAP aangeven. Morfologisch gaat het hier om de dekzandruggen.  De kleine zandverstuiving ten 

zuiden van de Munnekenweg werd ook door de Nederlandse Heidemaatschappij genoemd, deze 

corresponderen hier met de ‘lage landduinen’ op de geomorfologische kaart. Op de kaart zijn hier 

hoogtes te zien van zo’n 9 tot 13,8 meter boven NAP. De bodemtypen die in dit deelgebied 

voorkwamen waren voornamelijk type III en type IV, uit de omschrijving blijkend dus voornamelijk 

geschikt voor bewerking tot bouw- en weiland. Vermeld werd dat de afwatering tot moeilijkheden 

kon lijden, maar er misschien toch ‘met voordeel bouw- en weiland was aan te leggen’.114 Voor de 

aanleg van bos werd dit deelgebied zeer ongeschikt geacht. 115 Vanzelfsprekend bestaat nu het 

grootste deel van het studiegebied uit veldpodzolgronden (Hn21 en Hn23), deze worden namelijk 

doorgaans aangetroffen binnen de 19e- en 20e-eeuwse heideontginningsgebieden.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Ibidem, p. 71. 
114 Ibidem, p. 71. 
115 Ibidem, p. 71. 
116 De Vries, F. Veldpodzol. Kenmerkend voor Drenthe. 2009, p. 2.  
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Afb. 2.6 Begrenzing van het ‘lage noordoostelijk deel’ studiegebied. Bron: Bonnekaar bladnummer 239, 1902. 

Afb. 2.7  Huidige bodemkaart van het ‘lage noordoostelijke deel’. 
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Hoog middengedeelte: De grens tussen het hoge middengedeelte van het Echtenerveld en het zojuist 

beschreven hoge Ruiner- en Pesserveld werd gevormd door de zandweg die vanuit Hoogeveen via 

het gehucht Gijsselte naar Ruinen liep.117 Het Echtenerveld bestond dus voornamelijk hoge 

heidegrond dat hier en daar ligt heuvelig moet zijn geweest.118 Bij Echten bevonden zich enkele tot 

rust gekomen zandverstuivingen waarop een paar Grove dennen groeiden. Hier zal het waarschijnlijk 

gaan om het Echtenerzand (afb. 2.8). Op de huidige bodemkaart komen deze zandverstuivingen naar 

voren als een combinatie van veldpodzolgronden en vlakvaaggronden (Hn21/Zn21x). Vijftien jaar 

voor het onderzoek van de Nederlandse Heidemaatschappij was er door de Provincie Drenthe al een 

inventarisatie gedaan naar de grotere zandverstuivingen in de provincie per gemeente. De Gemeente 

Ruinen telde op dat moment vijf grote zandverstuivingen waar het Echtenerzand er één van was.119 

Deze zandverstuivingen werden destijds gedetailleerd ingetekend op kadastrale kaarten      (afb. 

2.9).120 De ligging van deze zandverstuiving komt overeen met ‘lage landduinen’ op de 

geomorfologische kaart. Ook uit de jaarverslagen van uit het gemeentearchief van Gemeente De 

Wolden blijkt dat in 1920 de zandverstuivingen in de gemeente Ruinen zo goed als stil lagen, er 

vonden dus geen nieuwe verstuivingen meer plaats. Enkel het Anholerzand moet destijds nog ‘open’ 

hebben gelegen, dit is het kleine stuifzandgebied (lage landduinen) langs de munnekenweg.121 In 

1930 waren wel alle zandverstuivingen in de Gemeente Ruinen begroeid.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117 Nederlandse Heidemaatschappij, p. 71. 
118 Ibidem, p. 71. 
119 Drents Archief, toegangsnummer 0082, inventarisnummer 404. 
120 Ibidem. 
121 Gemeentearchief Gemeente De Wolden, jaarverslag 1920. 
122 Gemeentearchief Gemeente De Wolden, jaarverslag 1930. 

Afb. 2.8  Foto uit het begin van de twintigste eeuw van de zandverstuivingen ten noorden van Echten. Bron: Beeldbank 
Drents Archief, fotonummer DA9921190. 
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Binnen het ‘hooge middengedeelte’ werden bij Halte Echten en enkele honderden meters ten 

noordwesten hiervan lagere vlaktes aangetroffen, met bodemtype III. Op de geomorfologische kaart 

wordt dit gebied aangeduid als een vlakte met grondmorene (2M4). De ondergrond van de hoge 

heidegrond moet erg vast zijn geweest als gevolg van een bruine oerlaag onder de ‘koffielaag’. Voor 

de aanleg van bos werd dit gebied enkel geschikt geacht na een zeer dure grondbewerking. 123 Over 

de vele dobben in dit deel van het gebied werd door de Nederlandse Heidemaatschappij niks 

vermeld. Op de huidige bodemkaart (afb. 2.11) komen deze op bepaalde plekken tot uiting als 

moerige pordzolgronden met een moerige bovengrond en moerige podzolgronden met een 

humushoudend bovendek (zWp en vWp). Deze gronden komen voor op de locatie van huidige 

Gijsselter Plassen en ten zuidwesten daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 72. 

Afb. 2.9  Detailkaart uit 1885 met daarop de ligging van de zandverstuiving ten noorden van Echten. Bron: Drents 
Archief, toegangsnummer 0082, inventarisnummer 404. 
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Afbeelding 2.10  Begrenzing ‘hoog middengedeelte’ studiegebied. Bron: Bonnekaart bladnummers 238, 239, 255 
en 256, uit de jaren 1924, 1902 en1903. 

 

Afb. 2.11  Huidige bodemkaart van het ‘hoge middengedeelte’. 
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Laag zuidwestelijk deel: In de zuidwesthoek van het studiegebied lag vanouds het laaggelegen heidegebied 

van het Koekangerveld. Hier kwam volgens de Nederlandse Heidemaatschappij een meer ‘veenachtigen 

heidegrond’ voor. De veenlaag moet op sommige plekken dusdanig dik zijn geweest, dat ze de moeite van 

het turfgraven loonde.124 Koekange is ook niet voor niets een randveenontginningsdorp. Ontgonnen vanuit 

de Koekanger Aa strekte de middeleeuwse veenverkaveling in noordoostelijke richting op naar het 

Koekangerveld (paragraaf 2.4).125 De huidige bodemkaart (afb. 2.13) laat in dit deelgebied ook relatief veel 

moerige podzolgronden met een humushoudend bovendek (zWp) zien. Tussen de veenachtige gebieden 

zijn er blijkens het Heidemij-rapport ook hogere heideterreinen geweest met een meer zandige ondergrond 

(type III). Deze correspondeerden waarschijnlijk met de dekzandruggen en de grondmoreneruggen met 

dekzand op de geomorfologische kaart. Op de huidige bodemkaart worden deze gebieden aangegeven als 

de veldpodzolgronden (Hn21 en Hn23) De Heidemaatschappij sprak met betrekking tot het Koekangerveld 

van een heidegebied dat zich uitstekend leende voor de aanleg van bouw- en weiland.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2.12  Begrenzing ‘laag zuidwestelijk deel’ studiegebied. Bron: Bonnekaart bladnummers 255, 256, 238, 239  uit de 
jaren 1924, 1902 en 1903. 

 

 

                                                             
124 Ibidem. 
125 Heringa, 1985, p. 116. 
126 Nederlandse heidemaatschappij, 1900, p. 72. 
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2.4 Het cultuurlandschap vóór de ontginningen 

Van esdorpenlandschap naar veenontginning  

Het cultuurlandschap binnen het studiegebied valt grotendeels onder het esdorpenlandschap, zoals 

dit bestaat op vrijwel alle Drentse zandgronden. Historische kaarten laten rondom het studiegebied 

de welbekende landschappelijke elementen van dit landschap zien: de esdorpen, de essen met de 

bouwlanden, de beekdalen waarbinnen zich de groenlanden bevonden en natuurlijk het uitgestrekte 

heideveld waar het in dit onderzoek allemaal om draait. Echter, de overgang van de hogere 

zandgronden naar de lagere veengebieden komen, naast de geomorfologie en de bodemgesteldheid, 

ook in het cultuurlandschap in en rondom het studiegebied tot uiting. Het veenontginningslandschap 

ten zuidwesten van het studiegebied. Aan de hand van een historische beschrijving van de 

verschillende nederzettingen in en rondom het studiegebied zal het cultuurlandschap waar het 

studiegebied deel van uitmaakt worden beschreven. Het gaat hier om de volgende nederzettingen:  

 

 

Afb. 2.7  Huidige bodemkaart van het ‘lage zuidwestelijke deel’. 
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- Ruinen; 

- Pesse, Eursinge en Oostering; 

- Echten; 

- Hees; 

- Gijsselte; 

- Fluitenberg en Kalenberg; 

- De Achterdiek (De Leeuwte en De Achterma); 

- Koekange. 

Dorpen, streken en gehuchten in en rondom het studiegebied 

 
Ruinen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van de nederzettingen in en rondom het studiegebied, was en is Ruinen de grootste. In schriftelijke 

bronnen werd Ruinen in het jaar 1141 voor het eerste genoemd, met de benaming De Runa.127 Dit 

was in een akte waarin over een deel van de kerkelijke regelingen werd gesproken.128 In dat jaar was 

er ook al sprake van Het Klooster van Ruinen.129 Op bestuurlijk vlak vormde Ruinen samen met het 

tegenwoordige Ruinerwold de Heerlijckheid Ruinen. De Heer van Ruinen voerde hier overheidsgezag 

uit als leenman van de Bisschop van Utrecht. 130 Op 21 oktober 1811 werden de dorpen Ruinen, 

Ansen, Rheebruggen, Echten en Pesse samengevoegd tot een gemeente, de gemeente Ruinen.131 

Ruinen is een typisch esdorp.132 Op de historische kaarten uit 1912 en 1924 zijn de alle 

landschappelijke elementen van esdorpenlandschap goed terug te zien. De kaart heeft veel weg 

modellen die er bestaan met betrekking tot esdorpen (afb. 2.14). Twee essen lagen ten noorden en 

                                                             
127 Westerman. H. De Geschiedenis van de Mariakerk te Ruinen. Ruinen: 2007, p. 8. 
128 Naarding, J. Uit Ruinens verleden. Meppel: 1962, p. 21.  
129 Verhoog, J. & Floor, J. Ruinen. Een historisch portret. Ruinen: 1997. p.15. 
130 Idem, p. 15-17. 
131 Idem, p. 29. 
132 Bieleman, 1987, p. 12-13. 

Afb. 2.14  Topografische kaart van Ruinen aan het begin van twintigste eeuw. Bron: Bonnekaart bladnummer 
238 uit 1924 en Bonnekaart bladnummer 239 uit 1912. 
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ten zuiden van Ruinen, respectievelijk de Ruunder Esch en de Zuidesch. De groenlanden van Ruinen 

lagen ten zuiden en oosten van Ruinen, in het beekdal van de Ruiner Aa. Het binnen het studiegebied 

gelegen Ruinerveld hoorde bij de marke van Ruinen (paragraaf 2.5) en hier werden dus de schapen 

geweid. De brink van Ruinen waaraan de huidige Mariakerk staat is overigens karakteristiek te 

noemen (afb. 2.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pesse, Eursinge en oostering: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2.16  Topografische kaart van Pesse, Eursinge en Oostering uit 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 

Afb. 2.15  Foto van de Mariakerk te Ruinen: Bron: Kuijer-
Joosten, H., Pries, H. & Schenkel, J. Nering in Ruinen. 
Ruinen: 2007, p. 50 
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Binnen de voormalige gemeente Ruinen was ook Pesse een van de grotere kernen. In 1141 werd de 

naam Petthe vermeld in de reeds genoemde akte.133 Vanaf 1381 wordt in de bronnen van Pesse 

gesproken.134 Omdat in de late middeleeuwen een aantal hoeven in Pesse in handen waren van de 

heer van Ruinen, is het aannemelijk dat het dorp Pesse is opgezet vanuit Ruinen.135 Historische 

topografische kaarten laten naast Pesse nog een tweetal nederzettingen zien: Eursinge en Oostering. 

Hoewel beide nederzettingen tegenwoordig in het niet vallen bij het sterk gegroeide Pesse, waren 

het rond 1900 qua grootte vergelijkbare gehuchten (afb. 2.16). Eursinge en Oostering zijn beide later 

ontstaan dan Pesse.136 De naam Eursinge komt uit de term Over-Esschinge, wat verwijst naar ‘het 

goed over de es’.137  

Ook het landschap van deze drie gehuchten valt onder het esdorpenlandschap. Op de Bonnekaart uit 

1902 is te zien dat er een aantal essen lagen, waarvan de Pesser Esch de grootste was. De 

groenlanden lagen in het beekdal van De Laak, welke min of meer de bovenloop was van de Ruiner 

Aa. Het Pesserveld, waar de woeste gronden zich bevonden, lag binnen het studiegebied. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
133 Naarding, 1962, p. 93.  
134 Idem, p. 94. 
135 Verhoog & Floor, 1997, p. 34. 
136 Naarding, 1962, p. 92.  
137 Naarding, 1962, p. 77.  
138 Naarding, 1962, p. 93. 

Afb. 2.17  Boerderij te Oostering tussen 1890 en 1900. Bron: Beeldbank Drenthe Archief, fotonummer DM21055. 
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Echten: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het dorp Echten werd in de bronnen voor het eerst genoemd in 1381. In dat jaar schonk 

Ghiselbertus, die monnik was geworden van het klooster van Ruinen, al zijn goederen in het dorp 

Echten aan de Abdij.139 In die tijd bestond Echten waarschijnlijk uit niet veel meer dan een paar 

boerderijen, temidden van onbegaanbare moerassen.140 Het Huis te Echten, de havezathe in Echten 

welke er tegenwoordig ook nog staat, werd voor het eerst in 1262 in schriftelijke bronnen vermeld 

(afb. 2.19).141 Tot het begin van de 19e eeuw werd het Huis te Echten bewoond door de familie Van 

Echten.142 Ten westen van Echten lag en ligt ook nu nog de Echtener Es. De groenlanden van Echten 

lagen voornamelijk in het beekdal van de Echtener Stroom, het stroompje dat gezien kan worden als 

het verlengde van het Oude Diep (afb. 2.18).143 Rond 1900 lag het Echtenerveld ten noorden van het 

dorp en deze kon worden gezien als een van de grotere gebieden woeste grond binnen het 

studiegebied. 

 

 

 

 

                                                             
139 Verhoog en Floor, 1997, p. 32.  
140 Ibidem, p. 32.  
141 Ibidem, p. 32. 
142 Idem, p. 33. 
143 Naarding, 1962, p. 76. 

Afb. 2.18  Topografische kaart van Echten uit 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 
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Hees: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2.20  Topografische kaart van het gehucht Hees uit 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902.  

Afb. 2.19  Het Huis te Echten aan het begin van de twintigste eeuw. Bron: Beeldbank Drents Archief, fotonummer 
DM20019 
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De plaatsaanduiding Hees werd voor het eerst genoemd in 1542, waardoor het aannemelijk is dat dit 

gehucht relatief jong is.144 In het begin van de 17e eeuw moeten er drie boerderijen hebben gestaan: 

Voorhees, Middelhees en Achterhees.145 Eerstgenoemde boerderij heeft een rol gespeeld in de 

kolonisatie van Noord-Amerika. Bewoner Steven Coerts vertrok toen samen met zijn familie met het 

schip de Bontekoe naar de kolonie Nieuw-Amerika, naar de hoofdplaats Nieuw-Amsterdam.146 Zijn 

vele kleinkinderen zijn de stamouders van veel Amerikaanse families die nu de naam Van Voorhees 

dragen.147 Het cultuurlandschap van het gehucht Hees laat ook alle kenmerken zien van het esdorp of 

esgehucht (afb. 2.20).  Ten zuiden van Hees lag in 1902 en ligt ook nu nog de Heeser Esch. Deze es 

werd ook toen al doorkruist door de straatweg van Echten naar Ruinen. Ten Noorden van het 

gehucht zijn de groenlanden te zien, welke in het beekdal van de Ruiner Aa liggen. Het dorp zelf ligt 

hierdoor ingeklemd tussen de es en het beekdal. De es grenst aan het zuiden aan de woeste gronden 

die binnen het studiegebied vallen. Dit veld droeg toen de naam Heeser veld.148 

Gijsselte: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijsselte is een opvallend gehucht omdat deze midden in het studiegebied ligt en midden op de kale 

heide heeft gelegen. Dit is ook goed te zien op de historische topografische kaart uit 1902 (afb. 2.21). 

Gijsselte is tot op de dag van vandaag een zeer klein gehucht gebleven Het gehucht werd al in 1141 

genoemd in de oorkonde van Ruinen wat betekent dat de heide hier al vóór 1141 moet zijn 

                                                             
144 Naarding, 1962, p. 83. 
145 Ibidem, p. 83. 
146 Verhoog & Floor, 1997, p. 42. 
147 Ibidem, p. 42. 
148 Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 

Afb. 2.21  Topografische kaart van het gehucht Gijsselte uit 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 
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ontgonnen tot enkele akkers en groenlanden. Dit is vermoedelijk gedaan door monniken van het 

klooster van Ruinen.149 Geïnterviewde Jan Mansier die geboren is op Gijsselte vergeleek het 

landschap van het gehucht met een kampenlandschap, dit vanwege de kleinschaligheid van het 

gebied en de aanwezigheid van kleine losse akkers.150 De topografische kaart van 1902 laat goed zien 

dat het lokale landschap hier werd bepaald door een afwisseling van boerenerven, akkers en 

weilanden. Veel akkers waren tevens omheind met een houtwal. Een historische foto van de 

Gijsselterweg, ten noordwesten van Gijsselte geeft goed weer dat het landschap rondom Gijsselte 

grotendeels werd bepaald door zandwegen en woeste gronden (afb. 2.22)   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
149 Naarding, 1962, p. 82. 
150 Interview Jan Mansier d.d. 13-10-2017. 

Afb. 2.22  De Gijsselterweg ten noordwesten van Gijsselte. Bron: Stichting Historie van Ruinen, fotonummer Ru00048. 
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Fluitenberg en Kalenberg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De naam Fluitenberg komt voort uit Vleutenbarg, wat de benaming was voor een hoogte nabij de 

Vleute. De Vleute was weer een bijvorm van Vlete (vliet), wat verwijst naar een deel van de stroom 

van het Oude Diep. Het ging dus om een hoogte dichtbij het Oude Diep. 151 Hier heeft lange tijd een 

hut gestaan welke in 1675 werd uitgebouwd tot een boerderij.152 De hut werd in eerste instantie 

gebruikt door ‘een biesteheerde’, een toezichthouder op het vee welke rond eind april vanuit Pesse 

met het jongvee van de boeren uit Pesse naar Fluitenberg trok. Toen de hut in 1675 werd 

omgebouwd tot boerderij werd deze gebruikt voor definitieve bewoning, lange tijd is het de Familie 

Sol geweest die hier woonde.153 Kalenberg, dat ten noordwesten van Fluitenberg ligt, is later dan 

Fluitenberg ontstaan. Tot 1775 stond hier maar één huis, toen was dit een boerderij uit 1744 welke 

bewoond werd door de familie Kalenberg welke deze kocht van het Huis te Echten (afb. 2.24).154 In 

1862 werd het gebied van Kalenberg in vier erven verdeeld. Fluitenberg en Kalenberg telden toen 

samen 9 woningen.155 Het gehucht Kalenberg ligt nog net binnen het studiegebied en op de 

topografische kaart uit 1902 is hier een kleinschalig landschap te zien met kleine groenlanden en 

bouwlanden.  Ten noorden, westen en oosten van het gehucht bevonden zich de uitgestrekte 

heidevelden die binnen het onderzoek centraal staan. Fluitenberg ligt in het beekdal van het Oude 

Diep en bestaat naast de vele groenlanden uit enkele bouwlanden. Ook hier was rond 1902 sprake 

van een kleinschalig landschap (afb. 2.23). 

  

                                                             
151 Naarding, 1962, p. 78. 
152 Ibidem, p. 78. 
153 Verhoog en Floor, 1997, p. 35 
154 Naarding, 1962, p. 85. 
155 Idem, p. 78. 

Afb. 2.23  Topografische kaart van Fluitenberg en Kalenberg uit 1902. Bron: Bonnekaart 239, 1902. 
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‘De Achterdiek’ (Leeuwte en Achterma): 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel in literatuur weinig beschrijvingen te vinden zijn van dit gebied, is het een gebied dat de 

moeite waard is om in deze paragraaf te behandelen. Het gaat om het gebied waar zich nu de wegen 

De Leeuwte en De Achterma bevinden.  Om een beeld te vormen van dit gebied is een belangrijke 

Afb. 2.25 Topografische kaart van De Leeuwte en De Achterma uit 1902. Bron: Bonnekaart 239, 1902. 

Afb. 2.24  Boerderij uit 1744 te Kalenberg, foto uit 1978. Bron: Beeldbank Drents Archief, fotonummer 3207. 
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schriftelijke bron een enkel krantenartikel uit 1886.156 Vroeger werd deze streek aangeduid met de 

naam ‘De Achterdiek’ of ‘De Leeuwte’, een streek wat zich toen aan de westrand van het Ruinerveld 

bevond.157 In dit gebied vond vanaf de markescheidingen (paragraaf 2.5) een ontwikkeling plaats wat 

regionaal gezien een unieke situatie opleverde. Op kleine schaal zullen hier de eerste ontginningen 

binnen het studiegebied hebben plaatsgevonden. Hier hebben zich buiten het dorp, aan de rand van 

de heide, tientallen kleine huisjes gevestigd. In 1886 sprak men van ongeveer 40 huizen die zich daar 

bevonden. Mensen hebben zich daar gevestigd na de markescheidingen en hadden verschillende 

vormen van bestaan opgebouwd, blijkens uit een krantenartikel uit 1886.158 Topografische kaarten 

uit ongeveer 1850 en 1902 laten deze ontwikkeling in de tweede helft van de 19e eeuw inderdaad 

goed zien (afb. 2.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewoners van deze huizen vonden hun bestaan in verscheidene nijverheden zoals het weven van 

matten en het plukken van heide. Door het uitvoeren van deze verschillende werkzaamheden was er 

toen van armoede geen sprake, getuige het volgende citaat: ‘’Alleen op de zoogenaamde ‘Leeuwte’ 

                                                             
156

 ‘’Allerlei’’, artikel Provinciale Drenthe en Asser Courant, 23 juni 1886.  
157 Idem. 
158 Idem.  

Afb. 2.26  Vestiging van keuterijen op de ‘Leeuwte’ en de ‘Achterma’ tussen 1850 
en 1902 in het westen van het Ruinerveld. Bron: Bonnekaart 239 uit 1902 en de 
Topografische Militaire Kaart uit 1850-1862. 
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zijn er al een veertigtal opgetrokken. En bij zooveel klachten over gebrek aan werk – het mag tot 

eerder nijvere bewoners worden gezegd – is het een verblijdend verschijnsel, dat er armoede, zelfs in 

den afgeloopen winter, niet werd opgemerkt’’ Naast de genoemde nijverheden verbouwden bijna 

alle arbeiders hier aardappelen en andere levensmiddelen.159 kijkend naar de topografische kaart uit 

1902, gebeurde dit op smalle percelen in zuidoostelijke richting op het Ruinerveld. Deze smalle 

percelen grasland en bouwland kunnen gerekend worden tot de eerste ontginningen in het 

studiegebied. De ontgonnen percelen zullen niet veel groter zijn geweest van twee hectare. 

De vestiging van deze mensen aldaar kan worden vergeleken met een ontwikkeling die in de tweede 

helft van de 19e eeuw op meer plekken in Drenthe voorkwam.  ‘landlopers’ vestigden zich toen in 

huttenkolonies buiten het dorp en vaak langs de rand van de uitgestrekte heidevelden. 

Nijensleekerveld en het Vledderveen zijn hier voorbeelden van, welke zijn ontstaan nadat deze 

mensen vertrokken uit de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid. Zo ontstonden 

keuternederzettingen met kleine ontginningskeuterijen waar men zich naast het op kleine schaal 

telen van gewassen verschillende bezigheden had om geld mee te verdienen (afb. 2.27).160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 Idem. 
160 Thissen, 1994, p. 278. 

Afb. 2.27  Keuterboerderij op De Leeuwte rond 1900. Bron: Kuijer-Joosten, H., Pries, H. & Schenkel, J. Nering in Ruinen. 
Ruinen: 2007, p. 92. 
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Koekange: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van alle nederzettingen in en rond het studiegebied is Koekange een ‘vreemde eend in de bijt’. 

Koekange is namelijk de enige plek met het landschappelijke karakter van een veenontginning, 

terwijl de rest van het gebied landschappelijk gezien onder de noemer ‘esdorpenlandschap’ valt. De 

overgang van zand in het noordoosten naar veen in het zuidwesten komt in het cultuurlandschap 

dus duidelijk tot uiting. Koekange kan gezien worden als een ‘randveenontginningsdorp’, een type 

veenontginning waarvan de meeste in de late middeleeuwen zijn ontstaan.161 Het veengebied 

waarop Koekange is ontstaan werd in de middeleeuwen aangeduid als‘ Echtenere fene’.162 Hiermee 

werd waarschijnlijk het westelijke gedeelte van de marke van Echten bedoelt.163 De 

veenontginningen vonden hier in elk geval al rond het jaar 1300 plaats, waarna hier in 1331 een 

kerk werd gesticht (afb. 2.29).164 De zuidwest-noordoost opstrek is het gevolg van de oriëntatie 

door de ontginners op het beekdal van de Koekanger Aa ten zuidwesten van Koekange.165 De 

locatie van de kerk, namelijk 200 meter ten westen van de tegenwoordige bewoningsas, is een 

bewijs dat Koekange in oostelijke richting is verplaatst.166 De kerk werd in 1834 afgebroken en 200 

meter oostwaarts vervangen door de huidige kerk.  In 1832 omvatte de gehele bewoningsas 58 

huizen waarvan de meeste boerderijen waren. Enkele huizen waren keuterwoningen.167 De 

topografische kaart uit 1902 laat nog duidelijk de opstrekkende strokenverkaveling zien met ten 

                                                             
161 Elerie, 1998, p. 30. 
162 Idem, p. 31. 
163 Idem, p. 32. 
164 Ibidem, p. 32. 
165 Idem, p. 32. 
166 Ibidem, p.35. 
167 Idem, p. 37.  

Afb. 2.28  Topografische kaart uit 1902 van Koekange. Bron: Bonnekaart 255, 1902. 
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oosten van het dorp voornamelijk bouwlanden (de hoger gelegen gebieden), en ten westen 

voornamelijk grasland (afb. 2.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Marken, markegrenzen en landgebruik vóór de onginningen 
 

Het principe van de boermarke 

De Drentse boermarke is één van de oudste bestuursvormen die de provincie Drenthe kent en ook in 

het studiegebied hebben de marken lange tijd een belangrijke rol gespeeld. De woeste gronden in 

Drenthe zijn eeuwenlang eigendom geweest van deze gemeenschappelijke marken. De boermarke 

was een bestuursvorm waarbij meerdere boeren gezamenlijk het gebruik en het beheer van een 

gemeenschappelijk stuk grond reguleerden. De term marke is waarschijnlijk aan het eind van de late 

middeleeuwen in gebruik geraakt,  naast de al bestaande term  buurschappen of buren. De term 

buurschap kan dan worden gezien als de boermarke en de term buren als de markegenoten.168 De 

buurschappen als bestuursvorm zijn waarschijnlijk al in de vroege middeleeuwen ontstaan. Het 

hoofdprincipe was dat de volle buren hadden aandeel (waardeel) hadden in de buurschap, hetgeen 

onder andere bepaalde hoeveel plaggen gestoken mochten worden of hoeveel hout er gekapt mag 

worden op de gemeenschappelijke grond. In de loop van de 17e eeuw werd de term markegenoten 

                                                             
168 Heringa, J. De buurschap en haar marke. Assen: 1982, p. 3-20. 

Afb. 2.29  Tekening uit 1732 met in 1834 afgebroken Nederlands Hevormde Kerk te Koekange. Bron: Beelbank Stichting 
Historie De Wijk en Koekange, databasenummer 20081. 
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steeds vaker gebruikt als een synoniem voor  buren.169 Bij de invoering van het kadaster in 1832 had 

kende Drenthe nog 116 onverdeelde marken.170 

Markeverdelingen 

Een grote verandering in het grondbezit in Drenthe heeft in de 19e eeuw plaatsgevonden, toen 

geleidelijk steeds meer gemeenschappelijke marken verdeeld werden en onder privaat eigendom 

gingen vallen. Johan Picardt schreef overigens al in 1661 dat de ontginningen sterk geremd werden 

door het gemeenschappelijk bezit.171 Een eeuw later werd er ook al door diverse personen 

aangedrongen op de verdeling van de gemeenschappelijke woeste gronden. Voorstander van de 

markeverdeling Alstorphius Grevelink noemde het gemeenschappelijke grondbezit een belemmering 

voor de landbouwkundige ontwikkelingen.172 Markeverdeling was onder andere nodig om sneller 

over te gaan tot de ontginning van de woeste gronden. Ondanks dat men zich hier toen al van 

bewust was, zou het nog tot halverwege de 19e eeuw duren voordat er met betrekking tot de 

markeverdeling daadwerkelijk schot in de zaak kwam.173 

Hoewel betreft de markeverdelingen vaak wordt verwezen naar de markewet van 1886, werd in deze 

wet enkel een ontwikkeling gecodificeerd die al decennia lang bestond. Volgens het Burgerlijk 

Wetboek van 1837 kon elke eigenaar vanaf toen al de verdeling van de gemeenschappelijk gronden 

eisen. Dit recht zorgde er echter niet direct voor dat de marken snel verdeeld werden, dit kwam 

vooral door het feit dat men niet wist wat men met de dorre heide moest doen.174 Toch zijn er vanaf 

1840 steeds meer boermarken verdeeld en als organisatie opgeheven. Vooral tussen 1840 en 1860 

hebben veel markeverdelingen plaatsgevonden, voornamelijk als gevolg van een aantrekkende 

conjunctuur in die periode. Tot 1860 was al zo’n driekwart van de gronden die bij de invoering van 

het kadaster nog bij de ‘gemeene gronden’ hoorden, in juridische zin verdeeld. Er waren toen nog 41 

onverdeelde marken in Drenthe over.175 

Marken en markeverdeling in het studiegebied 

In 1832 waren er vijf verschillende boermarken die het bezit bepaalden binnen het heidegebied in het 

studiegebied. Het ging hier om de boermarken van Ruinen, Pesse, Echten, Oldenhave en Hees. De digitale 

kaart van de boermarken op laat echter nog een zesde marke zien: de marke van Koekange (afb. 2.30).176 

Kadastrale gegevens uit de tijd van de invoering van het kadaster laten echter zien dat rond 1832 dit gebied 

toen al in stroken was verdeeld en onder privaat eigendom viel.177 Het feit dat het Koekangerveld meer 

exploitatiemogelijkheden had dan het hoger gelegen Echtenerveld, heeft regelmatig voor conflicten 

gezorgd tussen de bewoners en Echten en de bewoners uit Koekange.178 Het eigendoms- en gebruiksrecht 

                                                             
169 Idem, p. 50.  
170 Bieleman, 1987, p. 225. 
171 Hofman J. Gedenkboek van het Drentsch Landbouw Genootschap. Assen: 1944. p.238. 
172 Bieleman, 1987, p. 224. 
173 Ibidem, p. 224.  
174 Bouwer, K.,’Cultuurlandschap’, in: Heringa J. Geschiedenis van Drenthe. Assen: 1985, p. 131 
175 Bieleman, 1987, p.227. 
176 www.hisgis.nl 
177 www.hisgis.nl  
178 Elerie, 1998, p. 72.  

http://www.hisgis.nl/
http://www.hisgis.nl/
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werd, in tegenstelling tot de overige marken in het studiegebied, vastgelegd volgens recht van opstrek.179 

Het aandeel van iedere opstrekkende plaats werd hier dus bepaald door de hoevebreedte.180  

De marken van Ruinen, Pesse, Echten, Oldenhave en Hees zijn alle vijf verdeeld ruim voordat de 

markewet werd ingesteld. De scheiding van de marken hebben in de volgende jaren plaatsgevonden: 

 

- Pesse: 1846; 

- Ruinen: 1849; 

- Echten: 1851; 

- Oldenhave  en Hees: 1860.181 

Belangrijk om te vermelden is dat de grote hoeveelheid markeverdelingen tussen 1840 en 1860 

slechts verdelingen op papier waren. De nieuwe eigenaren van de gronden spraken vaak onderling af 

om door te gaan met het gemeenschappelijk beweiden van de gronden waardoor de praktijksituatie 

niet of nauwelijks veranderde.182 De kans is groot dat dit ook bij de genoemde marken in het 

studiegebied het geval was. Er werden soms greppels gegraven langs de nieuwe percelen, maar tot 

ontginning van de gronden werd niet overgegaan.183 In het studiegebied wad dit bijvoorbeeld ten 

oosten van Kalenberg het geval. De voornaamste reden waarom niet tot ontginning werd overgegaan 

was de manier waarop de velden waren verdeeld. De nieuwe percelen hadden vaak na de verdeling 

het karakter van een strokenverkaveling met zeer smalle en lange percelen.184   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
179 Idem, p. 78. 
180 Ibidem, p. 78. 
181 Demoed, H.B. Mandegoed, schandegoed. De markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19e eeuw. Zutphen: 
De Walburg Pers, 1987, p. 98-100 
182 Heringa, 1982, p. 81. 
183 Ibidem, p. 81. 
184 Bieleman, 1987, p.227-228. 

Afb. 2.30  Voormalige markegrenzen binnen het studiegebied. Bron: www.hisgis.nl  

http://www.hisgis.nl/
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Het gebruik van de woeste gronden 

Uit jaarverslagen van de voormalige gemeente Ruinen blijkt dat in het de woeste gronden aan het 

begin van de 20e eeuw hoofdzakelijk werden gebruikt voor het steken van heideplaggen en 

brandzoden en het plukken van heide voor borstelingkerij.185 De heidegronden werden tevens voor 

de bijenteelt gebruikt. Te Echten, Fluitenberg, Pesse, Anholt, Nuil, Kralo en Stuifzand werden zij ook 

voor schapenweide gebezigd (afb. 2.31).186 In 1925 werden er nog schapen gehouden te Echten, 

Hondhang, Nuil Kralo en Bendersche.187 In 1930 werden er enkel nog schapen gehouden op het 

Echtenerveld, Hondhang en Bendersche.188 De schapenhouderij op de woeste gronden binnen de 

gemeente Ruinen liep in de jaren twintig dus sterk terug. Deze trend was in Drenthe vanaf het eind 

van de 19e eeuw al ingezet. De oorzaak van een sterke terugloop van de schapenhouderij waren in 

eerste instantie de dalende wolprijzen in de jaren ’80 van de 19e eeuw.189 Echter, de belangrijkste 

oorzaak voor het grotendeels verdwijnen van de schapenhouderij was de opkomst van kunstmest, 

waarvan het gebruik vanaf 1890 steeds algemener werd.190  Het Koekangerveld, dat buiten de 

gemeente Ruinen lag, is door de eeuwen heen ook voor diverse doeleinden gebruikt. 

Gebruiksvormen hier waren onder andere de beweiding van schapen, het afplaggen van heide, 

turfsteken, leemgraven en boekweiten.191 Laatsgenoemde gebruiksvorm kwam al in de17e eeuw 

voor op het Koekangerveld. Maar omdat de gerechtigden vaak niet meer dan twintig hectare veen 

tot hun beschikking hadden, waarvan slechts een deel geschikt was voor brandcultuur, raakten deze 

mogelijkheden snel uitgeput.192 Het steken van turf in het Koekangerveld geschiedde zowel voor 

eigen gebruik als voor lokale afzet.193 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                             
185 Gemeentearchief De Wolden, jaarverslagen 1920-1930. 
186 Gemeentearchief De Wolden, jaarverslag 1920. 
187 Jaarverslag 1925, Gemeentearchief De Wolden. 
188 Jaarverslag 1930, Gemeentearchief De Wolden. 
189 Bieleman, J. ‘Drie eeuwen in vogelvlucht’,  in: Bieleman, J. et al. Boerenlandschap in beweging. Groningen: 
1994, p. 30. 
190 Ibidem, p. 30. 
191 Elerie, 1998, p. 78. 
192 Ibidem, p. 78. 
193 Ibidem, p. 78. 

Afb. 2.31  Foto uit 1907 van een schaapskooi te Pesse. Bron: Beeldbank Drents Archief, fotonummer DM21109 
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3. Particuliere ontginningen 
 

3.1 Inleiding 

Particuliere ontginningen in Drenthe  

Tussen 1900 en 1920 hadden particuliere ontginningen de overhand in Drenthe. De gunstige 

landbouwconjunctuur en het ruim beschikbaar komen van kunstmest tegen dalende prijzen zorgde 

voor een gunstig klimaat voor deze eerste ontginningen. De heidevelden hadden in de negentiende 

eeuw steeds meer hun functie verloren en begonnen zelfs steeds meer overbodig te worden. De 

betere ontsluiting van het verharde wegennet zorgde overigens voor vergemakkelijking van de 

ontginningen.194  

Ook vóór 1900 waren er overigens op de Drentse zandgronden al keuterboeren aan het ontginnen 

door zelf de schop ter hand te nemen. De gemiddelde grootte van de ontgonnen stukken grond bij 

deze ‘keuterontginningen’  moet ongeveer een half tot twee hectare zijn geweest.195 Vanaf ongeveer 

1900 kwamen er steeds grotere particuliere projecten op. Het beginsel hierbij was dat particulieren 

die meestal ergens anders vandaan kwamen grote stukken woeste grond opkochten en deze door de 

Nederlandse Heidemaatschappij lieten ontginnen. Op deze manier zijn in Drenthe zestig nieuwe 

landgoederen ontstaan. Deze locaties zijn door Bieleman et al. geïnventariseerd en uit deze 

inventarisatie blijkt dat dit soort grote particuliere projecten in ons studiegebied niet hebben 

plaatsgevonden.196 Professor Hendrik Blink gaf in 1929 al aan dat deze grotere projecten als 

kapitalistische commerciële ondernemingen niet altijd goede uitkomsten hadden.197 Hij was beter te 

spreken over de ontginningen die werden uitgevoerd door de Drentse boeren zelf: ‘’Beter 

economisch resultaat leveren tallooze kleinere en grootere ontginningen van de Drentse Landbouwers 

zelf, welke voordeliger arbeid verrichten, en beter partij trekken van den ontgonnen grond’’.198 

Particuliere ontginningen in het studiegebied 

In het gebied tussen Ruinen, Pesse, Echten en Koekange zijn het in de eerste decennia van de 

twintigste eeuw vooral boeren uit de streek zelf geweest die particuliere heideontginningen hebben 

uitgevoerd. Er zijn geen aanwijzingen dat er in het gebied door particulieren van buitenaf op grotere 

schaal is ontgonnen. 

De topografische kaarten laten rond 1900 aan de randen van het studiegebied al op kleine schaal 

ontginningen zien. Dit zette zich voort in de daaropvolgende decennia. Op topografische kaarten uit 

de jaren ’60 zijn zelfs op sommige percelen nog veranderingen waar te nemen van heideveld naar 

bouw- of grasland. Dat de heideontginningen nog lange tijd doorgingen, wordt bevestigd in diverse 

‘vergunningen tot ontgronding’ in het Drents Archief.199 Wanneer ook de eerste kleinschalige 

ontginningen op de Leeuwte en de Achterma (Achterdiek) worden meegenomen hebben de 

particuliere ontginningen in het studiegebied feitelijk plaatsgevonden binnen een periode van ruim 

                                                             
194 Bieleman, Elerie & Hoppenbrouwers, 1994, p. 112.  
195 Ibidem, p. 114. 
196 Ibidem, p. 233. 
197 Blink, 1929, p. 70. 
198 Ibidem, p. 70. 
199 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 5295, 5299, 5307, 5333, 5833, 5893, 5900, 
5907. 
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honderd jaar, tussen ca 1860 en ca 1970. Daarmee beslaan deze de gehele periode van de jonge 

heideontginningen in Drenthe. Tot 1930 hadden de particuliere ontginningen steeds de overhand in 

het studiegebied. Pas daarna namen de grotere door de overheid aangestuurde planmatige 

ontginningen dit over. Dit laatste type ontginningen zal worden besproken in de hoofdstukken 4 en 

5. 

Kwantificering van de particuliere ontginningen in de gemeente Ruinen 

Kwantitatieve gegevens met betrekking tot de ontginning van woeste grond zijn fragmentarisch. In 

de archieven van de provincie Drenthe zijn met name in de collectie Klaasens cijfers te vinden van de 

afname van de woeste grond in de Gemeente Ruinen tussen 1875 en 1904 (tabel 3.1).200 Er kan 

vanuit worden gegaan dat dit om ontginningen van woeste gronden gaat. Daarnaast zijn er verslagen 

van de gemeente Ruinen die tussen 1921 en 1930 zijn opgesteld waarin de jaarlijkse ontginning van 

woeste grond wordt vermeld (tabel 3.2).201 Van de voormalige gemeente De Wijk, waarbinnen 

destijds het Koekangerveld lag, zijn geen cijfers bekend. 

Jaar 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 

Vermindering 
oppervlakte 
woeste grond 
(ha) 

2,75 2 4 15 2 3 2 2 2 1 

           

Jaar 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 

Vermindering 
oppervlakte 
woeste grond 
(ha) 

1 0 0,5 0 0,5 3,65 0,9 3,15 2 2,1 

           

Jaar 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Vermindering 
oppervlakte 
woeste grond 
(ha) 

0,6 0,5 1 0,65 2 2,3 11,5 4,3 23,3 1,2 

 

 

Jaar 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Oppervlakte 

ontgonnen 

heide (ha) 

7 24 57 27 128 58 44 43 80 70 

 
 

Wat opvalt in de cijfers is dat in de periode 1875-1904 niet op grote schaal werd ontgonnen in de 

gemeente Ruinen. In dertig jaar tijd werd slechts zo’n 97 hectare ontgonnen, wat gemiddeld 

                                                             
200 Drents Archief, Collectie Klaasens, cijfers woeste grond per gemeente. 
201 Gemeentearchief De Wolden, jaarverslagen 1921-1930, cijfers over de ontginningen. 

Tabel 3.2  Jaarcijfers met betrekking tot de ontginning van woeste grond in de gemeente Ruinen tussen 1921 en 1930. 

 

Tabel 3.1  Jaarcijfers met betrekking tot de afname van de woeste grond in de gemeente Ruinen tussen 1875 en 1904. 
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ongeveer 3,2 hectare per jaar is. Ter vergelijking: in de jaren twintig van de twintigste eeuw was dat 

gemiddeld zo’n 54 hectare per jaar, een fors verschil dus. Wel moet worden benadrukt dat het om 

gemeentecijfers gaat en niet om cijfers die enkel gelden voor het studiegebied. Gemeente Ruinen 

had destijds ook woeste gronden bij Ansen (Anserveld), in het noorden van de gemeente 

(Kraloërveld en Kloosterveld) en ten oosten van Pesse (Nuilerveld).202 Kijkend naar de topografische 

kaarten kan er vanuit worden gegaan dat de woeste grond van het studiegebied ongeveer de helft 

was van de totale oppervlakte woeste grond in deze gemeente.203 

Locatiebepaling van de particuliere ontginningen 

Omdat de particuliere ontginningen in het studiegebied talloze kleine individuele projecten zijn 

geweest, ontbreekt het aan uitgebreid archiefmateriaal hierover. Particuliere ontginningen werden 

namelijk nergens individueel geregistreerd. Dit geldt vooral voor de ontginningen van vóór 1930. Om 

diezelfde reden is het ook niet mogelijk om elke particuliere ontginning individueel te beschrijven. 

Toch vallen op basis van verschillende gesprekken, kaartmateriaal, krantenartikelen en een beperkte 

hoeveelheid archiefmateriaal de hoofdlijnen van   de particuliere ontginningen in het studiegebied te 

schetsen. Met betrekking tot sommige locaties is meer gedetailleerde informatie naar voren 

gekomen dan andere locaties. 

Uit de interviews, kaartenanalyse en archiefstukken is naar voren gekomen dat in grote delen van het 

studiegebied particuliere ontginningen hebben plaatsgevonden. De volgende gegevens en 

kenmerken wijzen op gebieden waar hoofdzakelijk particuliere ontginningen plaatsvonden: 

 Mondelinge overlevering: Uit gesprekken met drie personen die betrokken waren bij 

particuliere ontginningen kwam naar voren dat in het Heeserveld, Gijsselte en delen van het 

Ruinerveld vrijwel uitsluitend particuliere ontginningen hebben plaatsgevonden.204 

 Afwezigheid van aankopen door de staat: Er is in deze gebieden door de staat geen grond 

aangekocht voor grootschalige ontginning tot bos of bouw- en weiland (h oofdstuk 4 en 5). 

Steekproefsgewijs kadasteronderzoek wijst uit dat de gronden tijdens ontginning veelal in 

handen waren van personen uit Koekange, Oldenhave, Hees, Ruinen Gijsselte of Pesse of 

andere omliggende plaatsen.   

 Geleidelijke landschappelijke verandering: Er is op topografische kaarten in deze gebieden 

geen abrupte transformatie van heide naar bouw- of grasland waar te nemen. Er zijn meestal 

tientallen jaren over heen gegaan voordat alle heide ontgonnen was.  

 Kleinschalige of onregelmatige verkaveling: De verkaveling in deze gebieden wijst erop dat 

door de eigenaar het eigen perceel is ontgonnen. Vaak ging het om smalle stroken achter de 

boerderij of in het veld.  

Op basis van bovenstaande indicatoren is tot volgende gebieden gekomen waarin voornamelijk 

particulier is ontgonnen (afb. 3.1): 

 delen van het koekangerveld (naast gemeentelijke werkverschaffing) (1); 

 het gehele Oldenhaver veld (2); 

                                                             
202 Bonnekaart bladnummer 239, jaartallen 1902, 1912, 1930, 1944. 
203 Idem. 
204 Interview met Hendrikus Niezing d.d. 8 april 2017, Interview met Jan Mansier d.d.13 oktober 2017, 
interview Jan Schipper d.d. 12 december 2017. 
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 het gehele Heeserveld (3); 

 delen van het Ruinerveld (4); 

 delen van het Pesserveld (6); 

 rondom en vanuit het gehucht Gijsselte (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 3.  Deelgebieden waarin in de periode ca 1860 tot ca 1970 hoofdzakelijk particuliere ontginningen hebben 
plaatsgevonden. Bron: Topografische kaart 1965. 

 
 

3.2 Aankoop/verwerving van de gronden 
 
Het is moeilijk na te gaan hoe iedere particuliere ontginner precies aan zijn of haar perceel woeste 

grond is gekomen. In de basis zal teruggegrepen moeten worden naar de markeverdelingen 

halverwege de 19e eeuw. Uit gesprekken met de betrokkenen bij particuliere ontginningen in het 

studiegebied kwam ook duidelijk naar voren dat boeren uit de dorpen uit de nabije omgeving woeste 

gronden in het studiegebied in bezit hadden waarvan de oorsprong lag bij de markeverdelingen. Dit 

komt overeen met literatuurbeschrijvingen over de markeverdelingen.  

Het Ruinerveld, het Pesserveld, het Echtenerveld, het Oldenhaverveld en het Heeserveld zullen 

allemaal in handen particulier eigendom gevallen zijn van de voormalige markegenoten. Kadastrale 

informatie over het Koekangerveld laat zien dat de meeste gronden aldaar in 1824 in handen waren 

van boeren uit Koekange.205 De achtergronden met betrekking tot de eigendomssituatie van het 

                                                             
205 Kadastrale gegevens 1824. www.hisgis.nl.  

http://www.hisgis.nl/
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Koekangerveld zijn reeds in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen, evenals de vestiging van de 

keuterijen op de Achterma en de Leeuwte na de markeverdelingen. Eén van de geinterviewde 

personen is Jan Schipper, die in 1930 op vijfjarige leeftijd  op de Achterma is komen te wonen en 

daar nog altijd woont. Zijn vader kocht daar een boerderijtje met daarbij zes hectare land, waarvan 

twee hectare nog woest was (afb. 3.2).’’ Elk boerderijtje hier had een smal strookje grond naar het 

achterland met zowel grasland, bouwland als woeste grond. Deze percelen reikten ongeveer tot waar 

nu de provinciale weg ligt’’, aldus meneer Schipper. Ook toen moet het nog een vrij arme streek zijn 

geweest. Op een perceel woeste grond boven hun woning bevond zich in 1930 een kleine hut waarin 

een oude vrouw woonde die maar net rond kon komen, zo gaf hij aan.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gehucht Gijsselte hoorde eveneens niet bij een marke. Bij de invoering van het kadaster was 

deze plaats bewoond door Familie Nijstad, welke hier een paar percelen bouw- en grasland in bezit 

had.207 Daarnaast waren er hier toen twee hakhoutpercelen in bezit van meneer Carsten.208 In het 

archief van het kadaster is te zien dat hier in 1848 het tweede huis werd gebouwd nadat Carsten zijn 

hakhoutpercelen verkocht.209 Topografische kaarten tonen aan dat de overige drie woningen tussen 

1850 en 1902 moeten zijn geplaatst. Dit zal vermoedelijk zijn na de markeverdelingen, gezien deze 

zijn geplaatst op voormalige gronden van de marke van Ruinen.210  

Concluderend kunnen we stellen dat de oorsprong van het grondeigendom grotendeels teruggaat 

naar de markescheidingen. De informatie hierover is echter erg fragmentarisch waardoor er geen 

compleet beeld kan worden geschetst van de manier hoe de latere particuliere ontginners aan de 

gronden zijn gekomen.  

                                                             
206 interview Jan Schipper d.d. 12 december 2012. 
207 Kadasterarchief, Gemeente Ruinen, leggerartikel 737, reeks 2. 
208 Kadasterarchief, Gemeente Ruinen, leggerartikel 824, reeks 1. 
209 Kadasterarchief, Gemeente Ruinen, leggerartikel 1006. 
210 Particulier archief Jan Mansier, diverse kadastrale kaarten uit de periode 1832-1940. 

Afb. 3.2  Locatie waar Jan Schipper in 1930 kwam te wonen, aan de Achterma bij Ruinen. 
Kaartfragment uit Bonnekaart 239, 1930. 
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3.3 Actoren 
 

Particulieren 

De belangrijkste betrokken actor bij het particulier ontginnen van heidepercelen was 

vanzelfsprekend de eigenaar van de grond geweest die besloot tot ontginning over te gaan. Bij de 

ontginningen van voor de crisis in de jaren dertig zullen waarschijnlijk niet veel andere actoren 

betrokken zijn. Dit was in ieder geval zo bij de ontginningen vanaf de Leeuwte en de Achterma. Hier 

waren het aan het begin van de jaren dertig voornamelijk de eigenaren zelf die hun woeste grond 

omvormden tot bouw- en grasland, eventueel met hulp van een bekende, zo vertelde meneer 

Schipper.211 Zo ontgon de vader van meneer Schipper de woeste grond samen met zijn broer. 

Waarschijnlijk zal dit ook het beeld zijn geweest vóór de jaren dertig. Een gesprek met Jan Mansier, 

voormalig bewoner van het gehucht Gijsselte, bevestigt deze aanname. Hij gaf aan dat er bij de 

kleinschalige ontginningen aldaar geen andere mensen betrokken waren dat de eigenaren van de 

gronden zelf werd. Er werd hier ontgonnen door een drietal families, dit waren de families van 

Regteren, Van Halderen en Hofman.212  

Op kadastrale kaarten uit het huisarchief van Jan Mansier worden de locaties van deze ontginningen 

duidelijker. De eerste particuliere ontginningen werden vóór 1920 uitgevoerd door eerstgenoemde 

familie. Deze locatie werd ook wel de ‘keetstee’ genoemd. Dit smalle perceel is onderdeel van een 

lange reeks smalle zeer smalle percelen naast welke na de markeverdelingen op het Ruinerveld zijn 

ontstaan.213 Rond 1930 werd een deel ontgonnen dat de naam het ‘Veld’ had. Ten slotte ontgon de 

familie Van Regteren het Bulteveen, achtereenvolgens rond 1945, 1950 en 1955.214 Familie Van 

Halderen ontgon waarschijnlijk een perceel aan de oostkant van Gijsselte, toenmalig perceel 3370.215 

Een noordelijk gelegen perceel is waarschijnlijk ontgonnen door familie Hofman die daar zijn een 

boerderij had. Op de kaart in afbeelding 3.1 is dit het langwerpige noordelijke deel van deelgebied 5 

(Gijsselte), wat overigens ruim is benaderd. De werkelijke omvang van deze ontginning kan kleiner 

zijn geweest. 

Na 1930: Werklozen op particuliere ontginningen 

Tijdens de crisisjaren 1930-1940 werd werkverschaffing een belangrijk concept om werklozen van 

arbeid te voorzien. Destijds schreef W.L. Valk al over de noodzakelijkheid van werkverschaffing.216 De 

grote groei van werkverschaffingsprojecten in die periode had ook voor de particuliere ontginningen 

grote gevolgen. Veel particuliere ontginningen werden vanaf 1930 in het kader van de 

werkverschaffing uitgevoerd.217 De in 1930 ingevoerde subsidie op de loonkosten die tot 90% kon 

oplopen was hierachter een belangrijke motor en het is bekend dat vele boeren hiervan gebruik 

maakten. Zoals al eerder aan bod kwam was de particuliere werkverschaffing zo’n groot succes, dat 

werkverschaffing op grote, door het rijk gestuurde ontginningsprojecten hierdoor terugliep.218 Dat de 

grotere projecten in de loop van de jaren dertig relatief gezien minder van betekenis werden blijkt uit 

                                                             
211 Interview Jan Schipper d.d. 12 december 2017. 
212 Interview Jan Mansier d.d. 13 oktober 2017. 
213 Particulier archief Jan Mansier, Kadastrale kaart Gemeente Ruinen, Sectie H, rond 1900. 
214 Particulier archief Jan Mansier, kadastrale kaarten met ontginningslocaties tussen 1900 en 1940. 
215 Idem. 
216 Valk, W.L. Werkverschaffing is mogelijk en dringend noodzakelijk. Den Haag: 1932. 
217 Thissen, 1994, p. 120. 
218 Ibidem, p. 120. 
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het volgende citaat: ‘’Daarnaast zijn te noemen de diverse ontginningen van werkobjecten als 

waterschapswerken, wegen etc. In 1930-1931 werd in deze ontginningen een totaalbedrag van 

1.075.000 gulden verloond. Thans zijn deze ontginningen sterk teruggelopen en van ondergschikten 

aard geworden’’.219 

Cijfers uit de jaren ’30 van de vorige eeuw geven goed weer hoe belangrijk de particuliere 

ontginningen destijds voor de werkverschaffing moeten zijn geweest. In 1938 werd er namelijk 

bericht gedaan dat toen ‘de laatste jaren’ de particuliere ontginningen (al dan niet in het kader van 

werkverschaffing) in de provincie sterk aan het toenemen waren. In de jaren 1935-1936 werd 

ongeveer 1960 hectare heide in Drenthe particulier ontgonnen en in 1936-1937 (ontginning werd 

vaak in rondom de winter uitgevoerd) was dat 1880 hectare. Arbeiders verdienden hier in die jaren in 

totaal respectievelijk 1.720.000 en 1.900.000 gulden mee.220 

Op 26 februari 1938 waren er in Drenthe zo’n 15.000 werklozen waarvan er ruim 7200 waren 

ingeschreven bij de werkverschaffing waren ingeschreven. Van deze 7200 arbeiders werken er 6074 

op particuliere ontginningen. In augustus van datzelfde jaar waren er van de 3281 tewerkgestelden 

2485 bij de particuliere ontginningen betrokken.221 Topografische kaarten van het studiegebied 

tussen 1900 en 1950 met daarop de particuliere ontginningsgebieden laten zien dat ook hier de 

nadruk van de particuliere ontginningen op de periode ná 1930 moet hebben gelegen.  

Gemeentecijfers die voortkomen uit jaarverslagen tussen 1931 en 1935 van de voormalige gemeente 

Ruinen, bevestigen de explosieve stijging van werkverschaffing vanaf 1930 in die gemeente. Zowel 

het aantal personen in de werkverschaffing steeg in die periode explosief als de gemeentelijke 

uitgaven bij particuliere ontginningen. Tussen 1931 en 1935 heeft een constante groei van het aantal 

personen in de werkverschaffing plaatsgevonden. In vijf jaar tijd leidde dit tot een verzevenvoudiging 

van dit aantal (tabel 3.3).222 Ook de Gemeentelijke uitgaven in particuliere werkverschaffing geven 

een stijging weer. Er is vooral een explosieve stijging te zien tussen 1931 en 1932.223 Deze groei komt 

waarschijnlijk door de subsidie op particuliere werkverschaffingsprojecten die toen pas was 

ingesteld. 

Jaar Gemiddeld aantal personen 
werkzaam in de 
werkverschaffing 

Gemeentelijke uitgaven in 
particuliere werkverschaffing 
(guldens) 

1931 20 943 

1932 65 14101 

1933 95 9716 

1934 120 20670 

1935 140 19909 

 
 
 
 
 

                                                             
219 ‘’Particuliere ontginningen’’, artikel Provinciale Drentse en Asser Courant, 12 oktober 1938.  
220 Idem. 
221 Idem. 
222 Gemeentearchief De Wolden, jaarverslagen 1931-1936. 
223 Idem. 

Tabel 3.3  Gemeentecijfers met betrekking tot de werkverschaffing in de gemeente Ruinen in de 

periode 1931-1951. 
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Regievoering bij particuliere ontginningen 

Bij de particuliere ontginningen vanaf ongeveer 1930 zullen er steeds vaker andere actoren bij 

betrokken zijn geweest dan enkel de particulieren zelf. De genoemde werknemers die in het kader 

van de werkverschaffing de ontginningen uitvoerden behoren hier in elk geval bij. Ook de 

Nederlandse Heidemaatschappij en N.V. Grontmij hebben bij de uitvoering van de 

ontginningswerkzaamheden een belangrijke rol gespeeld.224 Zo is uit gesprek met een bewoner van 

het gehucht Hees en een aantal documenten uit het huisarchief duidelijk geworden dat zijn vader 

drie keer een perceel heide heeft laten ontginnen, waarbij zowel de Nederlandse Heidemaatschappij 

de leiding heeft gehad als N.V. Grontmij.225 Het was in de tijd van de crisis immers zo dat 

gesubsidieerde ontginningen enkel mochten word aanbesteed onder goedke  uring van deze twee 

instanties, daar zij bekend waren met bij de werkverschaffing geldende loonregeling. Dit blijkt uit een 

document met Algemeene voorwaarden voor gesubsidieerde particuliere ontginningen uit 1936.226 

Een foto uit de winter van 1956-1957 maakt duidelijk dat toen arbeiders onder leiding van N.V. 

Grontmij de ontginningswerkzaamheden uitvoerden (afb. 3.3). 

 
Afb. 3.3  Keet van N.V. Grontmij op het te ontgonnen perceel van de familie Niezing te Hees, 1957.                                   
Bron: Particulier archief familie Niezing. 

 
De Nederlandse Heidemaatschappij en de Grontmij hebben in elk geval tot in de jaren zestig nog de 

leiding gevoerd bij particuliere ontginningen.227 Daarnaast kregen zij ook steeds vaker de leiding over 

ontgrondingen waarbij groenland werd omgezet in bouwland. Een voorbeeld hiervan is een 

                                                             
224 Thissen, 1994, p. 123. 
225 Interview Hendrikus Niezing d.d. 8 april 2017 & Particulier archief familie Niezing, diverse vergunningen uit 
1936, 1947 en 1956. 
226 Particulier archief familie Niezing. Algemeene voorwaarden voor arbeiders, 1936. 
227 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 5295, 5299, 5307, 5333, 5833, 5893, 5900, 
5907. 
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ontgronding in 1962 op de Achterma door de Nederlandse Heidemaatschappij (afb. 3.4).228 De te 

ontgonnen percelen werden overigens steeds kleiner, hetgeen blijkt uit een ontginning door 

eveneens De Nederlandse Heidemaatschappij uit 1967 ten noorden van de Gijsselterweg (afb. 3.5).229  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overheidsinstanties 

Ook overheidsinstanties zullen een steeds grotere rol hebben gespeeld bij de particuliere 

ontginningen. Voor het aanvragen van subsidies die na 1930 werden ingesteld moest men hier 

terecht.230 Zo was het voor een ontginning op het Heeserveld op 17 oktober 1936 de Rijksinspecteur 

voor de werkverschaffing in Drenthe die aan de gebroeders Niezing een subsidie verleende van 60% 

                                                             
228 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5299. 
229 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5307. 
230 Particulier archief familie Niezing, subsidietoekenningen 1936 en 1947. 

Afb. 3.4  Locatie van ontgronding aan de Achterma (van groenland naar bouwland) door de 
Nederlandse Heidemaatschappij in 1962. 

Afb. 3.5  Locatie van ontgronding aan de Gijsselterweg (heideontginning) door de Nederlands 
heidemaatschappij in 1967. 
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van de loonkosten. Bij deze ontginning was het overigens de Nederlandse Heidemij die hier de 

dagelijkse leiding over de ontginningswerkzaamheden had.231  

Er zijn in de archieven nog diverse vergunningaanvragen voor heideontginning na 1958 te vinden. 

Deze  vergunningen werden aangevraagd in het kader van de ‘Ontgrondingsverordening voor 

Drenthe’ en werden aangevraagd bij de Provincie Drenthe. Vergunningsaanvragen voor het 

egaliseren of vergraven van bouw- of weiland vielen onder diezelfde verordening. Verzoeken 

moesten destijds in viervoud worden ingediend met daarbij kadastrale kaarten waarop de exacte 

ligging van het perceel was aangegeven.232 De Provinciale Waterstaat gaf hierbij ook advies en stelde 

ook mede randvoorwaarden bij deze ontginningen. Uit verslagen van de Provinciale Streekplandienst 

(voorloper van de Provinciale Planologische Dienst Drenthe) vanaf 1948 blijkt tevens dat ook dit in 

1942 opgerichte adviesorgaan eind jaren veertig en in de jaren vijftig ontginningsplannen 

behandelde. Zo toetste zij diverse ontginningsplannen aan het ontwerp - streekplan Natuurschoon 

en Recreatie.233 Uit de aanvragen en de toezeggingen blijkt dat de meeste aanvragen werden 

toegezegd, hoewel dit vaak onder bepaalde voorwaarden was.234 Veel van deze plannen werden ook 

toen nog uitgevoerd onder regie van de Nederlandse Heidemaatschappij of de Grontmij.235 

 

3.4 Ontwerp 
 
Voor de vroegste ontginningen in het studiegebied is niet duidelijk welk ontwerp hierbij aan de basis 

heeft gestaan en er kan ook vanuit worden gegaan dat van een echt planontwerp geen sprake is 

geweest, hetgeen ook blijkt uit de gesprekken met betrokkenen. Bij de particuliere ontginningen 

vanaf de jaren ’30, waarbij vaak de uitvoerende instanties de Nederlandse Heidemaatschappij of N.V. 

de Grontmij waren, waren zij ook degene die het ontginningsplan opstelden.236 De kosten voor het 

opstellen van het ontginningsplan kwamen geheel voor rekening van de particuliere ontginner.237 

Deze plannen bevatten bewerkingsplannen en een bijbehorende begroting.  

Kijkend naar de diverse plannen dan blijkt dat de plaatselijke omstandigheden op elk perceel 

verschillend waren. Dit gold bijvoorbeeld voor de hoogteligging en de bodemgesteldheid van de te 

ontginnen gronden. De uitvoerende instantie maakte dan ook voor elke particuliere ontginning een 

op deze omstandigheden afgestemd plan. De plannen waren technisch van aard met beschrijvingen 

van de te verrichten werkzaamheden, van een eindontwerp was geen sprake.238 Voor plannen met 

kostenbegroting van N.V. Grontmij uit 1946 en 1956 voor het ontginnen van heidepercelen in het 

Heeserveld werd eerst iets vermeld over de ligging en grootte, de tegenwoordige toestand en het 

plan tot bewerking. Hierna volgde de kostenraming voor het gehele plan. In veel van deze plannen 

werd het belangrijk geacht dat het perceel op gelijke hoogte kwam te liggen met omringende 

                                                             
231 Idem. 
232 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5833. 
233 Drents Archief, toegangsnummer 0915, inventarisnummers 1 t/m 7. 
234 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5295. 
235 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 5295, 5299, 5307, 5333, 5833, 5893, 5900, 
5907. 
236 Particulier archief familie Niezing, plan tot bewerking, 1936. 
237 Particulier archief familie Niezing, voorwaarden gesubsidieerde ontginningen p. 2. 
238 Particulier archief familie Niezing, plan tot bewerking, 1936. 
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percelen om zo onderlinge hoogteverschillen zoveel mogelijk te vermijden (zie ook afb. 3.7), art. 

B5).239   

De Provincie, welke in ieder geval vanaf 1958 verantwoordelijk was voor het beoordelen van 

vergunningen, heeft ook invloed gehad op het eindresultaat van de ontginningsprojecten. In elk 

geval werden de verleende vergunningen van na 1958 vaak voorzien van randvoorwaarden die 

gesteld werden op basis van toetsing door de al eerder genoemde overheidsorganen/instanties (afb. 

3.6).240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Afb 3.6  Voorwaarden uit behorende bij een vergunningverlening uit 1966 voor ontginning van perceel A 1667 en A 
2017,gelegen in het (voormalige) koekangerveld. Bron: Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5833.   

 

3.5 Organisatie en uitvoering 
 
Organisatorisch gezien zullen de vroegste ontginningen in het studiegebied weinig voor hebben 

gesteld. Dit is ook gebleken uit verschillende gesprekken waarin aangegeven werd de uitvoering 

werd gedaan door de particulieren zelf, eventueel met hulp. Van vergunningen was nog geen sprake. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog, met name vanaf 1930, werd veelal ontgonnen in het kader van 

werkverschaffing, maar na de oorlog werd ook steeds vaker in ‘vrij werk’ ontgonnen.241 Zoals 

vermeld hadden de N.V. Grontmij en de Nederlandse Heidemaatschappij vaak de leiding over 

particuliere ontginningen. Dit was in elk geval zo bij de gesubsidieerde particuliere 

werkverschaffingsprojecten. Wanneer vergunning was verleend en de eventuele subsidie was 

                                                             
239 Particulier archief familie Niezing, diverse plannen tot bewerking met kostenbegroting. 
240 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5833. 
241 Thissen, 1994, p. 124. 
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toegezegd kon worden aangevangen met de werkzaamheden. Deze moesten dan vaak voor een 

bepaalde datum voltooid zijn.242  

De werkzaamheden bij het ontginnen konden uit verschillende onderdelen bestaan. Bij eventuele 

aanwezigheid van houtopslag werd deze eerst verwijderd.243 Het bewerken van de grond werd zowel 

gedaan doormiddel van ‘diepspitten’ of ‘diepploegen’ (afb. 3.7), zowel beide vormen komen voor in 

diverse vergunningen tussen de jaren 1930-1970.244  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is aannemelijk dat in de jaren dertig in tijden van de crisis veelal werd gespit zodat meer mensen 

van werk konden worden voorzien. Bij beide vormen was het doel om een beter grondstructuur te 

bewerkstelligen door diepgelegen ondoordringbare lagen te doorbreken.245 Bij de ontginningen op 

de Achterma van de familie Schipper werd duidelijk dat daar gebruikt is van zowel een ploeg met 

paard als de schep.246 Van een  specifiek geval op het Koekangerveld (afb. 3.8) is gebleken dat daar in 

1966 gebruik werd gemaakt de ploeg.247 

 

 

 

                                                             
242 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 5295, 5299, 5307, 5333, 5833, 5893, 5900, 
5907. 
243 Idem. 
244 Idem. 
245 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5900. 
246 Interview Jan Schipper d.d. 12 december 2017. 
247 Idem. 

Afb. 3.7  Diepspitwerkzaamheden op een heidegebied in Drenthe in de jaren dertig. Bron: Drents Archief. 
Toegangsnummer 0184, inventarisnummer 95.  
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In de gemeente Ruinen werd de ploeg overigens voor het eerst gebruikt bij de ontginning van het 

Nuilerveld (buiten studiegebied) in de periode 1910-1916 op initiatief van de heer Hendrik Reinders. 

Dit geschiedde toen nog met de ossenploeg (afb. 3.9), in latere jaren werd gebruik gemaakt van de 

tractor.248 Jan Schipper gaf aan dat bij de opkomst van de tractor er op de Leeuwte en Achterma een 

kleine opleving geschiedde van de ontginningen aldaar. Met de tractor kon de grond sneller worden 

bewerkt dan met een paard of os (afb. 3.10).249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
248 Verhoog en Floor, 1997, p. 58. 
249 Interview Jan Schipper d.d. 12 december 2017. 

Afb. 3.8  Locatie van een ontginning op het Koekangerveld in 1966 waarbij gebruik werd 
gemaakt van een ploeg. Bron: Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 5900. 

 

Afb. 3.9  Heideontginning met een ossenploeg op initiatief van H. Reinders in de omgeving van Pesse, rond 
1920. Bron: Fotoarchief Stichting Historie Ruinen, fotonummer RU90400214. 
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Bij het diepspitten werd de grond handmatig bewerkt met de schop. Uit de verschillende 

bewerkingsplannen blijkt dat dit vaak tot wel een halve meter diep gebeurde, hoewel soms ook met 

minder diep spitten werd volstaan. Het egaliseren van percelen werd vaak gedaan door ontgraving 

van minder goede grond uit hoogtes en ondervulling vanuit de laagtes.250 Met een karretje werd de 

grond dan verplaatst. Langs de randen van het te ontginnen perceel werd ten behoeve van een 

goede afwatering veelal een sloot gegraven.251  Een foto van een ontginning uit 1957 geeft een goed 

beeld van hoe een perceel in ontginning er tijdens bewerking bijlag (afb. 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
250 Drents Archief, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 5295, 5299, 5307, 5333, 5833, 5893, 5900, 
5907. 
251 Idem. 

Afb. 3.10  Ontginning met de tractor, naar alle waarschijnlijkheid op de Leeuwte bij Ruinen. Bron: 
Wever, H. Ruinen in oude ansichten deel 2. Zaltbommel: 1978, p. 61. 

Afb 3.11  Grond in bewerking op een perceel van de familie Niezing te Hees in 1957. Bron: Particulier familie Niezing. 
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De werkzaamheden werden zoals vermeld afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Zo bevond 

zich op het perceel van de familie Niezing op Hees destijds een turfput die om een specifieke 

behandeling vroeg.252 Dat de werkzaamheden tijdens de ontginningen niet zonder gevaar waren, 

blijkt uit een krantenbericht uit 1936, welke een particuliere ontginning  op Ruinerweide, het 

voormalige Oldenhaver veld, betreft (afb 3.12).253 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij gesubsidieerde particuliere ontginningen moesten de arbeiders in het bezit zijn van een geldig 

bewijs. Dit bewijs werd door het gemeentebestuur van de gemeente waaruit de arbeiders werden 

toegewezen afgegeven. Alleen arbeiders die in het bezit waren van een dergelijk bewijs mochten 

worden tewerkgesteld en op de lonen van deze arbeiders mocht subsidie worden verleend.254 De 

kosten van het dagelijks toezicht door De Nederlandse Heidemaatschappij of N.V. Grontmij kwamen 

geheel ten laste van de ontginner.  

Er moest wekelijks een loonlijst worden ingevuld die ingeleverd diende te worden bij het 

gemeentebestuur of de betrokken opzichters van de Nederlandse Heidemaatschappij of N.V. 

Grontmij. Wanneer de ontginningen echter in eigen beheer werden uitgevoerd, waarbij een van de 

twee genoemde regievoerders het hoofdtoezicht uitoefenden, kwamen de kosten ten laste van het 

Rijk en de Gemeente.255  

Na de ontginningen werden de gronden doorgaans bemest zodat er gewassen op geteeld konden 

worden. Kalizout was een vorm van kunstmest dat gebruikt werd, dit is in elk geval in Gijsselte 

gebeurd.256 Stalmest werd eveneens nog als strooisel gebruikt. Van een specifieke ontginning op 

Gijsselte is duidelijk geworden dat daar eerste aardappelen werden geteeld om de onkruid te 

onderdrukken.257 De oogsten zullen in eerste instantie waarschijnlijk niet denderend zijn geweest 

                                                             
252 Particulier archief familie Niezing, plan tot bewerking uit 1946. 
253 ‘’Duimlid verbrijzeld’’, artikel Provinciale Asser en Drentsche Courant, 13 maart 1936. 
254 Rijksinspectie voor werkverschaffing in Drenthe, Algemeene voorwaarden voor gesubsidieerde particuliere 
ontginningen, 1926, p. 1. 
255 Particulier archief familie Niezing, voorwaarden gesubsidieerde particuliere ontginning, 1936, p. 2. 
256 Interview Jan Mansier d.d. 13 oktober 2017. 
257 Idem. 

Afb. 3.12  Krantenbericht uit 1936 Provinciale Asser en Drentsche courant, 13 maart 1936  
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door een gebrekkige humuslaag, en het feit dat men niet al te royaal zal hebben gestrooid met de 

dure kunstmest.258  

 

3.6 Gemeentelijke werkverschaffing 
 
Hoewel in dit hoofdstuk de particuliere ontginningen centraal staan, moet er kort iets vermeld 

worden over de gemeentelijke werkverschaffing. Deze heeft op kleine schaal in het Koekangerveld 

plaatsgevonden door Gemeente Ruinerwold in de jaren ’30, de periode waarin de werkverschaffing 

een belangrijke rol ging spelen bij ontginningsprojecten. In totaal ging het om ongeveer 70 hectare. 

Er is te weinig informatie beschikbaar om hier een apart hoofdstuk aan te wijden. In het 

gemeentearchief zijn over dit onderwerp geen stukken beschikbaar. Toch kan op basis van hetgeen 

destijds in de media werd gepubliceerd hier het een en ander over worden vermeld. 

In 1935 besloot de gemeenteraad van Ruinerwold een complex heidegrond aan te kopen van de heer 

G van der Woude te Koekange. Dit complex had een grootte van 23 hectare en lag in de gemeente 

Koekange, op het Koekangerveld.259 Dit werd gedaan omdat in deze gemeente ook werkloosheid 

heerste en op deze manier arbeiders productief werk te laten verrichten. Vanaf september 1935 

begonnen hier de werkzaamheden. De werkzaamheden werden hier vooral in de winter uitgevoerd 

en dat gebeurde onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij waarbij opzichter heer 

Baarveld de dagelijkse leiding had over de werkzaamheden.260 De grond werd omgezet in bouwland 

en deze werd in het voorjaar 1936 door de arbeiders ingezaaid met rogge, haver en lupine. Eind mei 

van het jaar 1936 was er 5,5 hectare met rogge bezaaid, 6,12 hectare met haver en 0,62 hectare met 

lupinen.261 Men moet destijds zeer tevreden zijn geweest met het initiatief van de gemeente om 

deze grond in cultuur te laten brengen, gezien het volgende citaat: ‘’Het is een mooi idee geweest 

van het gemeentebestuur om dezen grond aan te koopen en bij wijze van werkverschaffing te laten 

ontginnen. De arbeiders vinden hierop werk, niet enkel werk, maar productief werk, terwijl het 

gemeentebestuur spoedig de eerste vruchten ervan zal plukken.’’262 In de zomer van 1936 heeft de 

gemeente Ruinerwold zoals hierboven beschreven al goed gebruik kunnen maken van de nieuwe 

bouwlanden door deze zelf in te laten inzaaien. In het voorjaar van 1937 was dit stuk heide volledig 

in cultuur gebracht. Op 30 december 1936 werd door de gemeente Ruinerwold besloten dit publiek 

te verkopen, hetgeen begin 1937 dan ook gebeurd is. 263   

Gemeente Ruinerwold kocht in het jaar 1937 een nog groter complex in het Koekangerveld 

aangekocht van ongeveer 47,5 hectare. Dit stuk heide was in eigendom van de heer L. Hilligjes uit 

Hesselingen. Ook dit stuk heide werd onder toezicht van de Nederlandse heidemaatschappij in 

cultuur gebracht. Ruinerwold kocht daarnaast ook heide aan onder de Wijk, op het heideveld te 

Oshaar. Ook dit werd aangekocht voor ontginningsdoeleinden. Hier werden werkloze arbeiders uit 

Meppel tewerk gesteld.264 Waarom gemeente Ruinerwold in andere gemeentes woeste grond 

                                                             
258 Idem. 
259 ‘’De ontginning te Koekangerveld’’, artikel Provinciale Drentsche en Asser courant, 26 mei 1936. 
260 Idem. 
261 Idem. 
262 Idem. 
263 ‘’Gemeenteraden’’, artikel Nieuwsblad van het Noorden, 30 december 1936. 
264 Idem. 
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aankocht valt te verklaren door het feit dat de Ruinerwold zelf geen woeste grond binnen de 

gemeentegrenzen had.265  

 

3.7 Het landschap na de ontginningen 

Een nieuw agrarisch landschap 

De landschappelijke gevolgen van de particuliere ontginningen zijn, conform het algemene beeld dat 

bestaat over de jonge heideontginningen, vrij groot geweest. Alle particuliere ontginningen tezamen 

hebben ervoor gezorgd dat aaneengesloten stukken heide een transformatie ondergingen naar 

aaneengesloten percelen met bouw- en weiland. Doordat de percelen ook qua hoogteligging op 

elkaar werden aangesloten zal het reliëf van het gebied grotendeels zijn afgevlakt. Er kan gesteld 

worden dat er een compleet nieuw agrarisch landschap is ontstaan. Het gaat in het geval van de 

particuliere ontginningen echter wel om een geleidelijke  transformatie van het landschap waar 

tientallen decennia overheen zijn gegaan. Echter, laatstgenoemd feit zorgde er waarschijnlijk ook 

voor dat de landschappelijke transitie destijds niet als ‘indrukwekkend’ werd ervaren, daar het een 

geleidelijke overgang was. Dit kwam ook voort uit de gevoerde gesprekken: Alle gesproken personen 

gaven aan dat het er destijds bij hoorde en dat pas met terugwerkende kracht bewustzijn is ontstaan 

over de landschappelijke transformatie. De particuliere ontginner zal destijds logischerwijs meer oog 

hebben gehad voor zijn eigen ontginningsproject dan voor het totaalbeeld. 

Verkavelingspatroon 

Interessant aan het nieuwe landschap is de verkaveling van de percelen bouw- en grasland. Zoals 

Thissen al stelde in zijn proefschrift, ontstond na de ontginningen vaak een percelering die terug te 

voeren was op de markeverdelingen. De structuur van de verkaveling na de ontginningen moet een 

verwijzing zijn geweest naar de manier waarop de marken destijds werden onderverdeeld in 

particuliere percelen. Doordat dit vaak smalle percelen zijn geweest zal het nieuw ontstane 

landschap niet direct de indruk hebben gewekt van een grootschalig agrarisch landschap. 

Topografische kaarten van het studiegebied van voor en na de ontginning laten goed zien hoe de 

percelering na de ontginningen in het landschap tot uiting kwam. De kaart topografische kaarten van 

omstreeks 1960-1970 geven het nieuwe landschapsbeeld goed weer. Over algemeen was er toen 

sprake van een vrij smalle strokenverkaveling. Op het voormalige Heeserveld voornamelijk noord-

zuid georiënteerd, maar hier in het westelijk deel oost-west. Ook de Ruinerweide, het voormalige 

Oldenhaver veld kende strokenverkaveling die noord-zuid was georiënteerd. In het voormalige 

Koekangerveld ontstond na de ontginningen een percelering die overeenkomt met de 

eigendomssituatie zoals die er was bij de invoering van het kadaster (afb. 3.13). Deze zuidwest-

noordoost georiënteerde verkaveling sluit aan bij het veenontginningsgebied van Koekange. Tijdens 

de ontginningen aldaar is ook geleidelijk het wegdorp Koekangerveld ontstaan.  

 

 

 

                                                             
265 Drents Archief, Collectie Klaassens. 
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Particuliere ontginningen op Gijsselte hebben voor het landschap weinig gevolgen gehad, omdat dit 

maar enkele kleine ontginningen zijn geweest. De landschapstransformatie rondom dit gehucht is 

veelal veroorzaakt door de staatsbebossing die hier eind jaren ’30 heeft plaatsgevonden (hoofdstuk 

4). Op de kleinschalige ontginningen op de Achterma en de Leeuwte is de transformatie van het 

landschap goed te  volgen op vier achtereenvolgende Bonnekaarten (afb. 3.14). Van een grootschalig 

landschap was hier na de ontginningen geen sprake, gezien de smalle perceelsvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3.14   Ontwikkeling van het landschap van de Achterma in de Leeuwte tussen 1902 en 1944. Bron: Bonnekaart 
bladnummer 239 uit 1902, 1912, 1930 en 1944. 

Afb. 3.13  Strokenpercelering die verwijst naar de eigendomssituatie van het Koekangerveld in 1824. 
Bron: www.hisgis.nl en de Topografische kaart van 1965. 

http://www.hisgis.nl/
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Een overzichtskaart van het verkavelingspatroon na de particuliere ontginningen laat de richting van 

de strokenverkaveling goed zien (afb. 3.15). Vrijwel overal komt deze strokenverkaveling terug. Enkel 

op de delen van het Pesserveld kwam na de ontginningen meer een combinatie van stroken- en 

blokverkaveling voor. Deze overzichtskaart laat dus ook zien volgens welk patroon de 

markescheidingen destijds hebben plaatsgevonden. Wanneer de topografische kaarten van de 

particuliere ontginningsgebieden achter elkaar worden gezet, is de ontwikkeling van woeste grond 

naar dit nieuwe agrarische landschap goed te volgen. (afb. 3.16-3.39)  

 

  

Afb. 3.15  Verkavelingsrichtingen na de particuliere ontginningen. Bron: Topografische kaart 1965. 
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Kaartenserie van de particuliere ontginningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3.16  Situatie van het Koekangerveld in 1899. Bron: Bonnekaart bladnummer 255, 1899. 

Afb. 3.17  Situatie van het Koekangerveld in 1954, Bron: Topografische kaart 1954. 
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Afb. 3.18  Situatie van het Koekangerveld in 1974. Bron: Topografische kaart 1975. 

Afb. 3.19  Huidige situatie van het Koekangerveld. Bron: Topografische kaart 2015. 
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Afb. 3.20  Situatie van het Oldenhaverveld in 1924. Bron: Bonnekaart bladnummer 238, 1924. 

Afb. 3.21  Situatie van het Oldenhaverveld in 1954. Bron: Topografische kaart 1954. 
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Afb. 3.22  Situatie van het Oldenhaverveld in 1964. Bron: Topografische kaart 1964. 

Afb. 3.23  Huidige situatie van het Oldenhaverveld. Bron: Topografische kaart 2015. 
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Afb. 3.24  Situatie van het Heeserveld in 1912. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1912. 

Afb. 3.25  Situatie van het Heeserveld in 1944. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944. 
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Afb. 3.26  Situatie van het Heeserveld in 1959. Bron: Topografische kaart 1959. 

Afb. 3.27  Huidige situatie van het Heeserveld. Bron: Topografische kaart 2015. 
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Afb. 3.28  Situatie van de Leeuwte en de Achterma in 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 

Afb. 3.29  Situatie van de Leeuwte en de Achterma in 1944. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944.  
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Afb. 3.30  Situatie van de Leeuwte en de Achterma in 1964. Bron: Topografische kaart 1964. 

Afb. 3.31  Huidige situatie van de Leeuwte en de Achterma. Bron: Topografische kaart 2015. 
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Afb. 3.32  Situatie bij Gijsselte in 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 

Afb. 3.33  Situatie bij Gijsselte in 1944. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944. 
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Afb. 3.34  Situatie bij Gijsselte in 1965. Bron: Topografische kaart 1965. 

Afb. 3.35  Huidige situatie bij Gijsselte. Bron: Topografische kaart 2015. 
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Afb. 3.36  Situatie van het Pesserveld in 1902. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1902. 

Afb. 3.37  Situatie van het Pesserveld in 1944. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944.  
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Afb. 3.38  Situatie van het Pesserveld in 1965. Bron: Topografische kaart 1965. 

Afb. 3.39  Huidige situatie van het Pesserveld. Bron: Topografische kaart 2015. 
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3.8 Het huidige landschap 

Fotoreeks van het huidige landschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Afb. 3.40  Het huidige landschap bij de Leeuwte. 

   Afb. 3.41  Het huidige landschap bij de Achterma. 
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   Afb. 3.42  Een vrij open landschap op het voormalige Heeserveld. 

 

 

   Afb. 3.43  Strokenverkaveling met perceelrandbegroeiing op het voormalige Heeserveld. 
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   Afb. 3.44  Het agrarische gebied op het voormalige Koekangerveld. 

   Afb. 3.45  Het landschap van het voormalige Koekangerveld. 
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   Afb. 3.46  Het kleinschalige landschap bij Gijsselte. 

   Afb. 3.47  Het ontginningslandschap van het voormalige Oldenhaverveld. 
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Het huidige landschap en zijn gebiedskwaliteiten 

Wat er nu nog in het gebied te zien is van de particuliere ontginningen zijn agrarische landschappen 

met bouwland, grasland en sporadisch kleine bosjes. De belangrijkste eigenschap van het nieuw tot 

stand gekomen landschap, de percelering, is her en der nog te herkennen. Vooral op de Achterma en 

De Leeuwte is tegenwoordig nog een kleinschalig landschap te herkennen. Hier zijn nog de smalste 

percelen waarlangs zich vaak nog wat randbegroeiing bevindt (afb. 3.40 & 3.41). Toch zal op de 

meeste particuliere ontginningslocaties het landschap grootschaliger zijn geworden dan vlak na de 

ontginningen. De strokenverkaveling is op veel plaatsen in elk geval wat grootschaliger geworden, 

met bredere perceelsstroken. De ruilverkaveling van eind jaren tachtig en de jaren negentig zal 

hierbij parten hebben gespeeld.266 Op het voormalige Heeserveld zijn tegenwoordig zowel vrij open 

landbouwgebieden als landbouwengebieden met strokenverkaveling en begroeiing. (afb. 3.42 & 

3.43). Het Koekangerveld laat een vrij groot agrarische gebied zien met veel openheid, hier is van 

kleinschalig verkavelingspatroon geen sprake meer (afb. 3.44). Ditzelfde is ook te zien op het 

voormalige Pesserveld, waar het zicht wordt onderbroken door een enkele bomenrij (afb. 3.45). In 

Gijsselte is het landschap nog steeds erg kleinschalig. Het landschap heeft hier een vrij gesloten 

karakter door de kleine weilanden die midden in beboste gebieden liggen (afb. 3.46). Op het 

voormalige Oldenhaverveld is vanwege de schaal van de ontginningen geen grootschalig landschap 

ontstaan (afb. 3.47).  

Op veel locaties zijn de contouren van de deelgebieden waarin particuliere ontginningen hebben 

plaatsgevonden duidelijk te zien, wat ook mede het gevolg is van de latere bebossingen rondom deze 

gebieden. Door de latere bebossingen zijn de particuliere ontginningsgebieden dus te onderscheiden 

van omliggende landschappen. Dit is een belangrijke gebiedskwaliteit van de particuliere 

ontginningen, vooral ook omdat zonder deze contouren de particuliere ontginningen op sommige 

plaatsen moeilijk te herkennen zijn. Binnen de ontginningsgebieden zijn ook de 

verkavelingsstructuren kenmerkend, die vooral nog goed zichtbaar zijn op plaatsen waar 

perceelrandbegroeiing aanwezig is. Dit is voornamelijk op de Leeuwte, de Achterma en delen van het 

voormalige Heeserveld te zien. Dit zijn ook belangrijke gebiedskwaliteiten binnen de particuliere 

ontginningen.  

Een historsiche foto van het Heeserveld uit de jaren vijftig is illustratief voor het veranderende 

landschap aldaar in de afgelopen zestig jaar (afb. 3.48 en 3.49) 

 

  

                                                             
266 Hanskamp, B. Canon van de Drentse Lantschapsverkaveling. Assen: 2009, p. 15-16. 
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Afb. 3.48  Foto uit de jaren vijftig van een restant heide in het Heeserveld. Bron:  Particulier archief familie Niezing 

Afb. 49  Foto van de huidige situatie van die zelfde locatie. 
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3.9 Conclusie 
 
De particuliere ontginningen hebben een vrij grote rol gespeeld heideontginningen in het 

studiegebied. Kijkend naar de totale oppervlakte kan gesteld worden dat minstens de helft van het 

landschap gevormd is door deze individuele ontginningsprojecten. Toch kan geconcludeerd worden 

dat de particuliere ontginningen niet op dezelfde wijze benaderd dienen te worden. Er is sprake 

geweest van verschillende particuliere ontginningen met verschillende eigenschappen. De vroegste 

ontginningen, zoals deze op de Leeuwte en Achterma vóór 1900 plaatsvonden, zullen toen het 

karkater hebben gehad van keuterontinningen zoals Paul Thissen deze beschreef. De kleine schaal, 

de wat armere bewoners en de tijdsperiode van deze ontginningen sluiten aan bij Thissens 

beschrijving van dit soort ontginningen. De latere ontginningen in de jaren dertig en veertig, waarbij 

ook de werkverschaffing een steeds grotere rol speelde, kunnen daarentegen meer worden gezien 

als boerenuitbreidingsontginningen. Het is overigens zo dat ontginningen in het hele gebied vanaf de 

jaren dertig onder de laatste noemer kunnen vallen.  

De wijze van organisatie en groeiende overheidsinvloed vanaf de jaren dertig zijn belangrijke 

factoren die een scheiding markeren binnen de particuliere ontginningen. Er kan gesteld worden dat 

er vanaf de jaren dertig een professionalisering van de particuliere ontginningen waarbij de 

intensiteit van de ontginningen in het studiegebied een stuk hoger kwam te liggen. Maar ook 

daarvoor, in de periode 1875-1930, zullen het aantal jaarlijkse ontginningen over het algemeen een 

stijgende lijn hebben getoond. De grote verschillen tussen de periode 1875-1904 en de periode 1920-

1930 onderbouwen dit gegeven. 

Toch zijn de landschappelijke gevolgen in algemene zin gelijk geweest: individuele percelen woeste 

gronden werden bouw- of grasland, waarbij dit op sommige locaties werd afgewisseld door kleine 

bosperceeltjes. Doordat kavels qua hoogteligging op elkaar werden aangesloten ontstond in elk geval 

een vlakker landschap. De verschillende werkvormen zullen weinig landschappelijke verschillende 

hebben veroorzaakt tussen de particuliere ontginningen. Het is voornamelijk locatieafhankelijk 

geweest op welke wijze het landschap is veranderd. De eigendomssituatie van de percelen en de 

daarbij horende verkaveling maakten dat meerdere particuliere ontginningen als uniforme 

landschappen met overeenkomstige kenmerken kunnen worden gezien. Overeenkomstige 

kavelstructuren zijn van grote invloed geweest op deze uniformiteit. De basis van deze uniformiteit is 

veelal gelegd bij de markeverdelingen die toch al ruim honderd jaar eerder plaatsvonden. 

Uitzondering hierbij is in elk geval het gehucht Gijsselte. De particuliere ontginningen zullen hier 

gezien de schaal geen grote landschappelijke veranderingen hebben meegebracht. Hier zullen de 

bebossingen in omringende gebieden een veel grotere invloed hebben gehad op het landschap. 

Gevoelsmatig zullen de landschappelijke veranderingen als gevolg van de particuliere ontginningen 

mee hebben gevallen. De lange periode waarbinnen de particuliere ontginningen plaatshadden 

maakt waarschijnlijk dat mensen destijds geen abrupte veranderingen ervaarden. Het zal destijds bij 

de ‘orde van de dag’ hebben gehoord. De meest kenmerkende gebiedskwaliteiten die tegenwoordig 

nog in het landschap terugkomen zijn de (al dan niet kleinschalige) verkavelingsstructuren en de van 

de ontginningsgebieden die door het later ontstane staatsbos zichtbaar zijn geworden. 
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4. Ontginningen door Staatsbosbeheer 
 

4.1 Inleiding 

Bebossing in Drenthe 

‘’Drente zal eerlang niet meer zijn het land van hei en struiken. Na de groote bosch-aanplantingen te 

Drouwen, Gieten en Gasselte zal het Staatsbosbeheer, dat reeds 10.000 ha. Drentsche heide beboscht 

heeft, wederom 1800 ha. heide aankopen in het Ruiner-, Echtener-, Pesser- en Koekangerveld.’’267 

Bovenstaand citaat komt uit een krantenartikel uit het voorjaar van 1936. Dit artikel werd speciaal  

gewijd aan de aankoop door de staat van grote hoeveelheden grond tussen Ruinen, Echten, Pesse en 

Koekange. Het doel van deze aankoop was om deze heide voor een groot deel om te zetten in bos.268  

Men moet zich er destijds van bewust zijn geweest dat Drenthe midden in een landschappelijke 

transformatie zat. Zo werd in het artikel verwezen naar professor Henk Blink. Hij vergeleek Drenthe 

met een pannenkoek waarbij de hogere onvruchtbare zandgronden in het midden van de provincie 

lagen en aan de randen bij de stroomdalen en woldgebieden de vruchtbaarder landbouw- en 

veeteeltstreken. ‘’De vergelijking van prof. Henk Blink zal eerlang niet meer opgaan’’, werd hier in 

1936 over geschreven.269 

Vanaf de oprichting van Staatsbosbeheer in 1889 heeft deze dienst in Drenthe in totaal zestien 

bosgebieden tot ontwikkeling gebracht.270 Achtereenvolgens ontstonden de boswachterijen 

Dwingeloo, Odoorn, Emmen, Gieten, Gees, Schoonloo, Smilde, Grolloo, Sleenerzand, Borger, 

Hooghalen, Zeijen, Ruinen, Schipborg, Norg en Vledderveld.271 Al voor de totstandkoming van de 

boswachterijen waren het de gemeente en de staat die zich vanaf 1880 richtten op het vastleggen 

van stuifzanden, welke een bedreiging vormden voor dorpen en landerijen. Tussen 1880 en 1915 

werden tal van  stuifzanden bij de meest bedreigde dorpen vastgelegd met grove den.272 Ook 

Staatsbosbeheer kocht in de beginjaren, tot ongeveer 1920, ook voornamelijk stuifzanden aan om 

deze te bebossen. In Drenthe gebeurde dit onder andere bij Dwingeloo, Appelscha en Odoorn. Vanaf 

1922 werden grotere stukken heidegrond aangekocht om deze in het kader van 

werkverschaffingsprojecten te ontginnen en te bebossen. Het was houtvester Jansen die belast was 

met de zware taak om uit de arme heidebodems gezonde bossen te ontwikkelen.273 

Boswachterij Ruinen 

Jansen was eveneens de betrokken houtvester bij de staatsbebossing in het studiegebied. De 

boswachterij Ruinen is ontstaan vanaf 1938 ontwikkeld en is op dit moment zo’n 1200 hectare 

groot.274 Het hele centrale deel van het studiegebied wordt door deze boswachterij ingenomen. 

Daarnaast werden nog twee kleine gebieden bebost, rondom het Suikerveen en ten zuiden van de 

Munnekenweg (afb. 4.1). Toen de gronden voor de boswachterij werden aangekocht lag het 

                                                             
267 ‘’De Drentsche heide wordt kleiner,’’ artikel Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936. 
268 Ibidem. 
269 Ibidem. 
270 Kalb, 1985, p. 10. 
271 Kalb, 1985, p. 7. 
272 Kalb, 1985, p. 6. 
273 Ibidem, p. 6. 
274 https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ruinen  

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ruinen
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overgrote deel in de gemeente Ruinen, terwijl een klein deel in de gemeente De Wijk bevond. 

Laatstgenoemde gronden waren onderdeel van het Koekangerveld.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kwantificering ontginningen Boswachterij Ruinen 

Met betrekking tot de ontginningen in de boswachterij Ruinen zijn over een aantal onderwerpen 

kwantitatieve gegevens te vinden in de jaarverslagen van het Staatsbosbeheer. In deze jaarverslagen 

zijn tot en met 1954 per boswachterij cijfers bijgehouden over de oppervlakte beboste grond, bouw- 

en grasland, voor cultuur bestemde gronden, niet voor cultuur bestemde gronden en de oppervlakte 

van de totale boswachterij.276 Vanaf 1955 worden in de jaarverslagen geen gegevens meer per 

boswachterij opgenomen.277 De jaarlijkse gegevens van boswachterij Ruinen zijn geplaatst in een 

tabel waarin op basis van de bebossingsgegevens ook cijfers over de jaarlijkse bebossing zijn 

aangebracht (tabel 4.1). 

 

 

                                                             
275 ”Rotterdammers vesten een bosch in Drenthe’’, artikel De Maasbode, 22 september 1938. 
276 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1937-1954. 
277 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1955-1960. 

Afb. 4.1  Gebieden van het Staatsbosbeheer die vanaf 1938 werden ontgonnen in het gebied tussen Ruinen, Pesse, Echten 
en Koekange. Bron: Topografische kaart 1965. 
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Jaar Oppervlakte 
beboste grond (ha) 

Jaarlijkse 
bebossing 
(ha) 

Oppervlakte 
bouw- en 
grasland (ha) 

Oppervlakte 
voor cultuur 
bestemde 
gronden (ha) 

Oppervlakte niet 
voor cultuur 
bestemde 
gronden. 
(inclusief wegen 
breder dan 6 m) 
(ha) 

Totale 
oppervlakte 
boswachterij  
(ha) 
 

1937  0 28 645  673 

1938 10 0 28 963  1000 

1939 10 0 28 951  989 

1940 73  63 25 891  989 

1941 133  60 25 830  989 

1942 143   10 25 819  988 

1943 155              12 25 807  988 

1944 179             24 25 783  988 

1945 184             5 23 780  988 

1946 195              11 23 770  988 

1947 211              16 23 754  987 

1948 282              71 25 654  960 

1949 353              71 13 506 89 960 

1950 429              76 13 376 143 960 

1951 580            151 11 217 152 960 

1952 708            128 6 88 159 960 

1953 742            34 8 50 161 960 

1954 747                5 8 45 161 960 

 
Tabel 4.1  Bebossingen en bestemming van de gronden in de boswachterij Ruinen (1937-1954). Bron: Archief 

Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1937-1954.  

Op basis van de cijfers kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Bebossing: Bebossing in de boswachterij Ruinen heeft voor het eerst plaatsgevonden in het jaar 

1940. In twee jaren 1940 en 1941 werd in totaal 123 hectare bebost. Vanaf 1943 stagneerde de 

bebossing flink, waarna tot en met 1947 relatief weinig bebossingen hebben plaatsgevonden. Zeer 

waarschijnlijk was dit een gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Vanaf  1948 

vond een opleving plaats van de bebossingswerkzaamheden met als hoogtepunt de jaren 1951 en 

1952, met een totale bebossing van 279 hectare. Na deze jaren is weer een vrij abrupte daling te zien 

van de bebossingswerkzaamheden. 

Oppervlakte bouw- en grasland: De oppervlakte bouw- en grasland is verminderd in 1940, 1945, 

1949 en 1951. Het is aannemelijk dat er in deze jaren bebossing heeft plaatsgevonden op deze 

gronden. In 1953 kwam er weer twee hectare bouw- en grasland bij. Gezien het feit dat de 

oppervlakte van de totale boswachterij in dat jaar onveranderd bleef, zal het hier om een 

heideontginning tot bouwland en/of grasland kunnen gaan. 

Oppervlakte voor cultuur bestemd: De voor cultuur bestemde gronden vertonen logischerwijs een 

daling, gezien door bebossing steeds minder niet in cultuur gebrachte gronden overbleven. 
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Oppervlakte niet voor cultuur bestemd: Pas vanaf het jaar 1949 worden er gronden bestemd voor 

andere doeleinden dan cultuur. Vanaf dat jaar worden in elk geval wegen die breder zijn dan zes 

meter ingepland.  

Oppervlakte Boswachterij Ruinen: Boswachterij Ruinen moet in twee fasen zijn verworven, daar de 

grootte van de boswachterij in 1937 673 hectare was en in 1938 1000 hectare. In de jaren 1939, 

1942, 1947 en 1948 is de boswachterij qua oppervlakte kleiner geworden, in totaal ging het hier om 

40 hectare. 

 

4.2 Aankoop van de gronden 

De eerste plannen 

In 1933 werd door de Provinciale Staten geconcludeerd dat er in Drenthe nog veel arbeid ten 

behoeve van werkverschaffing kon worden verricht. Er waren destijds 27 gemeentebesturen die 

bepaalde objecten binnen hun gemeente aan hadden aangewezen, waaronder de Gemeente Ruinen 

en Gemeente De Wijk. Naast andere heidegebieden zagen Gedeputeerde Staten het Ruiner-, Pesser, 

Echtener, en Koekangerveld als nieuwe objecten van grote omvang die in het bijzonder in 

aanmerking kwamen als ‘werkobject’.278  

In hetzelfde jaar liep al een onderzoek naar de geschiktheid van dit uitgestrekte heideveld voor 

bebossing.279 Het zou nog drie jaar duren voordat de Nederlandse regering geld beschikbaar stelde 

om daadwerkelijk tot aankoop over te gaan. In mei 1936 werd gesproken van 2,5 miljoen guldendie 

beschikbaar werd gesteld voor de aankoop van 1800 hectare woeste grond. Houtvester Jansen was 

belast met deze aankoop. Van de 2,5 miljoen gulden was 1,5 miljoen gulden bestemd voor 

arbeidsloon, terwijl de overige miljoen gulden de aankoop van de grond, bouw van boerderijen en de 

aanleg van wegen moest dekken. Het aantal te bouwen boerderijen werd destijds op 30 a 35 

geschat. Het was de bedoeling om van de 1800 hectare woeste grond 1200 hectare te bestemmen 

voor bos en de overige 600 hectare om te vormen tot bouw- en weiland.280 De gronden voor de te 

ontwikkelen boswachterij en de gronden voor de ontwikkeling van bouw- en weiland werden 

tegelijkertijd aangeschaft.  

Uit een interview met de Heer Jansen in juni 1936 blijkt dat het hier nog niet om harde plannen ging, 

maar dat toen al wel duidelijk was dat het grootste deel van bewerking tot bouw- en weiland in het 

oosten van het heidegebied, dus op het Ruiner- en Pesserveld, ging plaatsvinden.281 Dat deze 

projecten, de staatsbebossing en de ontginningen tot bouw- en weiland, destijds betekenisvol waren 

blijkt wel uit het feit dat er vlak na de beschikbaarstelling van het geld  naar directe aanleiding 

hiervan in de Drentsche en Asser Courant een speciaal artikel werd gewijd aan de houtteelt in 

Drenthe.282 

                                                             
278 ”Provinciale Staten van Drenthe. Werkverschaffingsobjecten’’, artikel Nieuwsblad van het Noorden, 14 
december 1933.  
279 Ibidem. 
280 ”Weer een mooi werkobject. Geld voor aankoop van 1200 h.a. woeste grond ter beschikking gesteld’’, artikel 
Provinciale Drentse en Asser Courant, 16 mei 1936.    
281 ”De Drentsche heide wordt kleiner’’, artikel Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936.     
282 ”De Houtteelt in Drenthe’’, artikel Provinciale Drentsche en Asser Courant, 28 mei 1936.     
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De aankoop 

Uiteindelijk is er geen 1800 hectare heide aangekocht, maar ongeveer 1470 hectare. Dit is gebeurd in 

de jaren 1937-1938.283 De jaarverslagen van het Staatsbosbeheer geven een gedetailleerd beeld van 

de fasering van de aankoop. In 1937 werd door het Staatsbosbeheer 1093 hectare heide aangekocht 

in het studiegebied, waarvan een oppervlakte van 419 rechtsreeks in het beheer kwam bij het 

Departement van Financiën. Van de overige 673 hectare werd boswachterij ‘Ruinen’ gevormd.284 Van 

deze 673 hectare bestond op dat moment 2 hectare uit bouw- en grasland.285 Het jaar daarop werd 

nog eens 310 hectare aangekocht toegevoegd aan deze boswachterij (zie ook tabel 4.1).286 In dat jaar 

was 10 hectare bebost terwijl 28 hectare bouw- en grasland bestond.287 De rest was dus nog een 

grote vlakte woeste grond.  

Wat de eigenaren voor hun gronden kregen, was in de zomer van 1936 onderwerp van 

onderhandeling. Op 7 juni van dat jaar werd naar de grondeigenaren binnen het aan te kopen 

heidegebied een brief gestuurd over de aankoop. De eigenaren werden hierin uitgenodigd voor drie 

zittingsdagen van Staatsbosbeheer waarop eventueel bezwaar kon worden gemaakt of 

onderhandeld kon worden met betrekking tot de aankoop. Dit gebeurde op 7 juli, 9 juli en 11 juli.288 

Dat de eigenaren veelal uit omringende dorpen kwamen blijkt uit het feit dat de zitdagen in 

plaatselijke cafés werden gehouden. Dit gebeurde in Café de Linde te Pesse, Café Hees te Ruinen en 

Café Nijsingh te Koekange.289 In totaal moet er sprake zijn geweest van zo’n 300 tot 400 verschillende 

eigenaren.290  

Blijkens het volgende citaat zag houtvester Jansen weinig problemen met betrekking tot de 

onderhandelingen: ‘’Ik heb goede hoop dat ik met de eigenaren tot overeenstemming zal kunnen 

komen. Slechts in het uiterste geval zal tot onteigening van de grond worden overgegaan, hoewel we 

natuurlijk allerminst bereid zijn meer te betalen dan de daadwerkelijke waarde van de grond.’’291 

De prijs van de gronden was gebaseerd op taxaties verricht door de heren A. Steenbergen te Pesse, 

A.H. Tissingh te Ruinen, J. Pieper te Oldenhave en H. Koster te Koekange.  In de brief aan de 

eigenaren werd een prijs genoemd van 125 gulden per hectare die werd betaald vóór 1 mei 1937. De 

verkoper kon een aantal jaren gebruik blijven maken van het recht op turfgraven.292 Dat houtvester 

Jansen zich geen zorgen maakte over de onderhandelingen met de eigenaren, bleek terecht. Uit een 

krantenbericht over de bijeenkomst in café Hees te Ruinen blijkt dat deze voor beide partijen naar 

                                                             
283”Vijftien honderd H.A. heide en woestenij worden bosch, bouw- en weiland’’, artikel Provinciale Asser en 
Drentsche courant, 28 oktober 1939. 
284 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1937, p. 8. 
285 Idem, p. 69. 
286 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1938, p. 9. 
287 Ibidem, p. 83. 
288 Particulier Archief familie Niezing, brief van Staatsbosbeheer over de aankoop van percelen, 27 juni 1936. 
289 Idem. 
290 ”De Drentsche heide wordt kleiner’’, artikel Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936.     
291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
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tevredenheid verliep (afb. 4.2). Gemiddeld werd 150 gulden per hectare betaald. 293 Uiteindelijk werd 

het gehele complex van 1470 hectare aangekocht voor 150 gulden per hectare.294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkleining van de boswachterij 

Zoals eerder in dit hoofdstuk al naar voren kwam is de oppervlakte van de boswachterij in latere 

jaren een aantal keren verminderd (tabel 4.1). Verkleining van de boswachterij heeft als volgt 

plaatsgevonden: in 1939 werd een perceel van ruim negen hectare overgedragen aan Jhr.  A. W. Van 

Holthe tot Echten.295 In 1942 werd een hectare grond overgedragen aan de gemeente Ruinen.296 In 

1948 werd het beheer 24,4360 hectare in de boswachterij overgedragen aan het Ministerie van 

Financiën. Het beheer van twee wegen welke in Boswachterij Ruinen lagen, samen 2,4645 hectare, 

werden van genoemd ministerie overgenomen.297 Uit de jaarverslagen is niet duidelijk geworden als 

gevolg waarvan in 1947 een verkleining van 1 hectare heeft plaatsgevonden. 

 

4.3 Actoren 
 
Diverse actoren zijn betrokken geweest bij de ontginningen in het studiegebied door  

Staatsbosbeheer. De houtvesterij waar de boswachterij onder viel was in de eerste jaren houtvesterij 

Zwolle, daarna werd deze opgenomen onder houtvesterij Assen.298 

De actoren die bij de voorbereidingsfase betrokken waren zijn in dit hoofdstuk al aan bod gekomen. 

Dit waren Staatsbosbeheer met houtvester Jansen als verantwoordelijke namens de Nederlandse 

Staat, de Provinciale Staten van Drenthe, de gemeente Ruinen, de gemeente De Wijk en 300 à 400 

                                                             
293 ”Ruinen’’, artikel Provinciale Drentsche en Asser Courant. 9 juli 1936, p.3. 
294 ”Vijftienhonderd H.A. heide en woestenij worden bosch, bouw- en weiland.’’, artikel Provinciale Asser en 
Drentsche courant, 28 oktober 1939. 
295 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag van het Staatsbosbeheer 1939, p. 10. 
296 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag van het Staatsbosbeheer 1942, p. 5. 
297 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag van het Staatsbosbeheer 1948, p. 10. 
298 Archief boswachterij Ruinen, Jaarverslag van het Staatsbosbeheer 1940, p. 73.  

Afb. 4.2  Krantenartikel uit 1936 over de verkoop van te ontginnen 
gronden in de latere boswachterij Ruinen aan de Nederlandse Staat. 
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 9 juli 1936. 
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particuliere grondeigenaren. Uit verkoopcontracten uit de maanden februari, maart en april in het 

jaar 1937 blijkt dat de grondeigenaren hoofdzakelijk uit Hoogeveen, Ruinerwold, Ansen, Pesse, 

Beilen, Ruinen, Oldenhave en Leeuwte kwamen.299  

Bij de ontwikkeling van de boswachterij zijn diverse actoren betrokken geweest. De N.V. Grontmij 

heeft vanaf de beginjaren bij de uitvoering een belangrijke rol gespeeld. Deze had vanaf 1938 de 

leiding over de werkzaamheden in het gebied.300 De Dienst Uitvoering Werken en de Grontmij 

hebben in elk geval vanaf 1949 een grote rol gespeeld bij de ontginningen en de aanleg van wegen in 

het gebied. Diverse werken werden toen opgesteld door de Grontmij en in ‘DUW-verband’ 

uitgevoerd.301 Arbeiders kwamen vanuit diverse Nederlandse plaatsen naar Boswachterij Ruinen, 

waar de werkzaamheden vaak in het kader van werkverruiming werd uitgevoerd.302 De Nederlandse 

Arbeidsdienst heeft in de Tweede Wereldoorlog nog een kleine rol gespeeld bij werkzaamheden op 

de werkkampen in het gebied.303 Wanneer welke actoren precies een rol hebben vervuld bij de 

ontwikkeling van de boswachterij wordt in paragraaf 4.5 besproken. 

 

4.4 Ontwerp 

De ligging van de gronden 

Wanneer de ligging van de voor bebossing bestemde gronden nader wordt bekeken, dan blijkt het 

adviesrapport van de Nederlandse Heidemaatschappij uit 1900 zeker niet aan de kant geschoven is. 

De boswachterij is ontwikkeld in het gebied dat door de heidemaatschappij als enige gebied na een 

dure grondbewerking geschikt leek voor bebossing. Het door de Nederlandse Heidemaatschappij 

genoemde ‘hoog middendeel’ lijkt grotendeels ingenomen te zijn door de boswachterij.304 De strook 

ten zuiden langs de Munnekenweg komt overeen met een voormalige zandverstuiving, gronden die 

ongeschikt waren voor bewerking tot bouw- en weiland.305  

Plankaarten 

In archieven is geen kaart te vinden die per definitie gezien kan worden als ‘het planontwerp’ voor de 

Boswachterij Ruinen. Er zijn wel een aantal vroege kaarten waarop duidelijk de complete 

boswachterij is ingetekend. Een situatiekaart uit 1940 van de door de Staat aangekochte gronden 

laat de situatie zien van de bebossing en ontginning op 1 december 1940 (afb. 4.3).306 Ook de 

gebieden die voor bouw- en weiland zijn bestemd staan hierop aangegeven. De tot dan toe beboste 

gebieden en reeds aangelegde paden zijn hierop ingekleurd. De achtergrondkaart is duidelijk een 

zwart-witprojectie van het ontwerp van het studiegebied. De wegenstructuur in het huidige 

landschap laat zien dat deze nagenoeg voortkomt uit dit ontwerp. Op de kaart uit 1940 wordt tevens 

duidelijk dat de eerste bebossingen aan de westkant van de Echtenseweg plaatsvonden.  

 

                                                             
299 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 376. 
300 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslag 1939, p. 45. 
301 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406. 
302 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1938-1954 
303 Archief boswachterij Ruinen, jaarverslag 1941, p. 26.  
304 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 72. 
305 Ibidem, p. 72. 
306 Particulier archief voormalig boswachter Lammert Zwiers. 
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Een bebossingskaart uit 1951 laat de situatie zien van de bebossing in dat jaar.307 De bebossing is hier 

al in een vergevorderd stadium, jaartallen in de kaart gaven aan wanneer welk beheervak voor 

bebossing in aanmerking kwam.308 

 

 

 

 

  

                                                             
307 Particulier archief Lammert Zwiers 
308 Buis, J. & Verkaik, J.P. Staatsbosbeheer. 100 Jaar werken aan groen Nederland. Utrecht: 1999, p.256. 

Afb. 4.3  Situatie op 1 december 1940 van de door de Staat aangekochte gronden. Bron: 
Particulier archief Lammert Zwiers. 

Afb. 4.4  Bebossingskaart boswachterij Ruinen uit 1952. Bron: particulier archief Lammert Zwiers. 
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De wegen- en padenstructuur in  boswachterij Ruinen straalt de voor heidontginningen 

kenmerkende functionaliteit uit. Goede transportafstanden en snelle bereikbaarheid vanaf het bos 

naar de weg zijn hierbij belangrijke eigenschappen.309 Toch laten de meeste paden binnen de 

boswachterij een lichte buiging. Deze vormgeving paste binnen de trend dat natuurlijkheid steeds 

belangrijker werd dan het economische en functionele aspect van de boswachterijen. Deze trend 

ontwikkelde zich vanaf de jaren twintig.310  

Natuurbehoud 

Dat er bij grootschalige bebossingen in een vrij korte tijd grote oppervlakten heide werden omgezet 

in bos is geen punt van discussie. Toch kan niet voorbij worden gegaan aan het feit dat men zich ten 

tijde van de aankoop van de 1460 hectare heide bewust was van de natuurwaarde die de 

heidegebieden bezaten. De aandacht voor natuurmonumenten binnen de Boswachterij Ruinen is een 

gevolg van ontwikkelingen in de jaren twintig. Uit kringen van natuurbeschermers, zoals de 

Natuurhistorische Vereniging en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, kwam steeds 

meer kritiek op de manier waarop Staatsbosbeheer de bebossingen uitvoerde.311 Er was volgens hen 

te weinig aandacht voor bijzondere natuurgebieden. Deze moesten te vaak het veld ruimen voor 

economisch gewin.312 In 1929 werd dan ook een commissie voor het behoud van 

natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer ingesteld, later de commissie Weevers genoemd, naar 

de voorzitter van deze Commissie, de Groningse hoogleraar Plantenfysiologie Theodorus Weevers.313 

Bij de aankoop van stukken grond was het deze commissie die de gronden beoordeelde op zeldzame 

planten of bijzondere gebieden.314 Zo werden bijvoorbeeld de grote heideplassen met een ruime 

strook heide eromheen niet bebost.315 

Op de vraag of het ‘natuurschoon’ binnen het heidegebied van het Ruiner- en Echtenerveld niet 

ernstig geschaad zou worden, antwoordde houtvester Jansen in 1936: ‘’Neen, behoud van het 

natuurschoon maakt bij het Staatsbosbeheer altijd een punt van ernstige overwegingen uit en ook 

hier zal het natuurschoon zooveel mogelijk worden gespaard’’.316 

Hij sprak hier over de talrijke veenplassen die verspreid lagen in het gebied en voornamelijk die ten 

zuiden van het gehucht Gijsselte. Veenplassen zouden zoveel mogelijk intact blijven en enkel 

verdwijnen op plekken waar werd ontgonnen tot bouw- en grasland, wat uiteraard nodig was om de 

grond te egaliseren.317 De plassen bij Gijsselte zouden bewaard worden als natuurmonument van 

ongeveer 50 hectare. De Gijsselterplas is het meest noemenswaardige voorbeeld van een veenplas 

die puur met het oog op natuurschoon gespaard is gebleven.318 In 1940 werd vol lof over dit 

natuurmonument gesproken: ‘’Het mag wel eens gezegd worden, dat de ontginners in Drenthe hart 

en oog voor het natuurschoon hebben niet alleen, maar die genegenheid ook metterdaad toonen!’’319 

                                                             
309 Kalb, 1985, p. 23.  
310 Blokhuis, J.W.L. ‘Het Staatsbosbeheer in Drenthe’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 80. 1963, p. 115. 
311 Idem, p. 114.  
312 Ibidem, p. 114.  
313 Ibidem, p. 114. 
314 Idem, p. 115. 
315 Idem, p. 115.  
316 ‘’De Drentsche heide wordt kleiner’’, artikel Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936.    
317 ‘’In Drenthe heeft men het druk’’, artikel De Noord-Ooster, 31 augustus 1940. 
318 Ibidem. 
319 “Ontginningen en werkverruiming in Drenthe’’, artikel De Maasbode, 28 augustus 1940. 
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Uit een inventarisatie van de natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer uit 1951 blijkt dat er op in 

boswachterij Ruinen twee objecten als natuurmonument waren aangewezen. De grootste was de 

reeds besproken Gijsselterplas, in 1951 had deze de naam de Gijsselter Koelen. Het ging hier om 

‘heide met veen en veenplassen’.320 Daarnaast is ook elders 22 hectare van bebossing ontzien, de 

naam van dit beheersobject was het ‘Echtenerzand’ en bestond naast de stuifzanden van het 

Echtenerzand ook uit een veenplas met veen (afb. 4.5).321 Vandaag de dag liggen beide gebieden er 

nog steeds ‘boomvrij’ bij (afb. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
320 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1951, p. 53. 
321 Ibidem, p. 53. 

Afb. 4.5  Veenplas bij het Echtenerzand in 1944. Bron: Jaarverslag Staatsbosbeheer 1944. 
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Diverse bewerkingsplannen in de jaren vijftig 

In de archieven zijn over de bosbouw in boswachterij Ruinen voornamelijk plannen uit de jaren vijftig 

terug te vinden. Het ging hier hoofdzakelijk om het diepspitten van diverse locaties om deze gereed 

te maken voor bebossing, maar ook om de aanleg van een kwekerij in 1952.322 Al deze plannen 

werden opgesteld door N.V. Grontmij en waren in 1951, 1952 en 1953 gericht aan 

ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën, die op dat moment de leiding had over de 

werkzaamheden die in D.U.W.-verband werden uitgevoerd (paragraaf 4.5). Een vrij groot plan kwam 

tot stand in 1952, waarbij het om 59 hectare ging ten noordwesten van de Gijsselter koelen.323 Het 

ging hier om een ‘’plan met kostenbegroting betreffende de aanleg van een complex heide tot 

bosgrond en het aanleggen van de bijbehorende boswegen’’. De plannen waren qua opbouw vrijwel 

hetzelfde als de plannen die door de N.V. Grontmij werden opgesteld bij de particuliere 

ontginningen. Ook hier kwamen de ligging, tegenwoordige toestand en plan tot bewerking aan bod 

met daarbij een kostenbegroting.324 Bij de meeste van dit soort plannen was geen plantkaart 

aanwezig. Van plannen voor het spitten van een drietal vakken in het westen van de boswachterij in 

                                                             
322 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 898. 
323 Ibidem. 
324 Ibidem. 

Afb. 4.6  Locaties van de Gijsselter Koelen (rechtsboven) en het Echtenerzand (linksonder) op 
huidige topografische kaart. Bron: Google Maps. 
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1958 is daarentegen wel een kaart in het archief te vinden (afb. 4.7).325 Het ging hier om delen van de 

vakken 1, 7 en 28. In totaal was de oppervlakte van de te bewerken gronden 18,7 hectare.326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wegenplan uit 1950 

In het jaar 1950 werd door N.V. Grontmij een begroting opgesteld voor het aanleggen van dertien 

kilometer nieuwe zandwegen in de boswachterij Ruinen.327 De begroting voor dit plan van 22 juni 

1950 geeft een gedetailleerd beeld van de plannen die er toen lagen. Er werden toen 7 kilometer 

nieuwe wegen gepland in het Echtenerveld en 6,3 kilometer in het Koekangerveld. De 

werkzaamheden moesten in D.U.W.-verband worden uitgevoerd. Dat de Grontmij niet consequent 

was in het verwijzen naar de ‘velden’, blijkt uit het feit dat het Ruinerveld en het Echtenerveld 

wisselend worden genoemd, terwijl het hetzelfde gebied betrof.328 

In het plan wordt gesproken van ‘hoofdafvoerwegen’ en ‘boswegen’. De hoofdafvoerwegen kregen 

een breedte van dertien meter, inclusief berm en sloot, en de boswegen kregen een breedte van 

acht meter. In totaal kwamen er vijf nieuwe wegen in het Echtenerveld te liggen, deze wegen werden 

in het plan aangeduid als 1a tot en met 1e.329 Negen nieuwe wegen in het Koekangerveld werden 

aangeduid met de nummers 2a tot en met 2i.330 Van het wegenplan is geen kaartmateriaal aanwezig. 

                                                             
325 Ibidem. 
326 Ibidem. 
327 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406.  
328 Ibidem. 
329 Drents Archief, toegangsnummer 0185, inventarisnummer 406, blad 1 en vervolgblad 2. 
330 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406, vervolgbladen 2 t/m 5. 

Afb. 4.7  Plankaart uit 1958 voor de ontginning (spitwerk) van drie vakken in boswachterij Ruinen. Bron: Drents Archief, 
toegangsnummer 0184, inventarisnummer 898. 
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Op basis van de in de in de begroting gegeven beschrijvingen van de aan te leggen wegen is er een 

kaart ingetekend met de wegen in het plan. (afb. 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geplande hoofdafvoerwegen werden in dit plan altijd voorzien van greppels aan beide zijden, of 

aan een enkele zijde.331 Sommige hoofdafvoerwegen werden daarnaast tevens voorzien van een 

singel, dit was het geval bij de wegen 1h, 2a, 2b, 2d en 2e.332 Boswegen werden in sommige gevallen 

voorzien van een greppel, maar in geen geval van een singel. Boswegen 2g en 2h werden van geen 

van beide voorzien.333 

 
 

                                                             
331 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406.  
332 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406, vervolgbladen 2 t/m 4. 
333 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406, vervolgblad 4. 

Afb. 4.8  Nieuwe aan te leggen wegen in het wegenplan van de Grontmij uit 1950. Rode lijn = hoofdafvoerweg, blauwe 
lijn = bosweg. Bron: Kaartfragment uit de topografische kaart van 2015. 
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4.5 Organisatie en uitvoering 

Werkverruiming in de  boswachterij Ruinen tot en met 1942 

Bij de arbeid in de boswachterijen is de werkverschaffing zeer belangrijk geweest, door het 

Staatsbosbeheer veelal ‘werkverruiming’ genoemd.334 In de periode van heidebebossing werd het 

tempo hiervan bepaald door het aantal beschikbare werkloze arbeiders dat de grond kon 

omspitten.335  

In J.J. Kalb’s werk over de bosontwikkeling in Drenthe, komt uit een tabel - welke is overgenomen 

van J.G. Vos - naar voren dat de werkverruiming in de boswachterij plaatsvond in de jaren 1941-

1943.336 Diverse primaire bronnen wijzen echter uit dat de eerste werklozen hier al in 1938 werden 

tewerkgesteld. Ten behoeve van de werkverruiming zijn in dat jaar bij Ruinen namelijk op twee 

locaties barakken geplaatst, dit werden werkkamp ‘Ruinen’ en werkkamp ‘Echten’ (afb. 4.9 en 4.10). 

Dit moet gebeurd zijn aan het eind van de maand mei of het begin van de maand juni.337 Beide 

locaties bestonden uit twee barakken met in elke barak plaats voor 48 tewerkgestelden.338 De eerste 

werklozen zijn hier gearriveerd op 13 juni 1938.339. Er werd gesproken van zo’n tweehonderd 

Rotterdammers die hier op een voor bos bestemd gebied van zo’n 1000 hectare aan het werk 

gingen.340 Gezien de capaciteit van de barakken ging het hier dus om 192 arbeiders. In een artikel dat 

gewijd werd aan deze tweehonderd Rotterdamse werklozen werd gesproken van een ‘vreemde 

speling van het lot’ gezien zij, hun ouders en grootouders ooit naar de havenstad waren vertrokken 

omdat zij hier een beter bestaan konden opbouwen dan de kleinere gemeenten op het platteland.341 

Noodgedwongen moesten zij de stad verlaten om zich meer nuttig te maken voor de maatschappij: 

‘’Doch dan kwam de ommekeer en in plaats van arbeid was er in de stad slechts te vinden de 

stempelkaart, de gedwongen werkloosheid, de lediggang , het gevoel van overbodigheid jaar in, jaar 

uit voor duizenden hunner.’’342 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
334 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1930-1960. 
335 Blokhuis, 1963, p. 115. 
336 Kalb, 1985, p. 10. 
337 ‘’ Werkkampen te Ruinen. Barakken geplaatst‘’, artikel Nieuwsblad van het Noorden, 2 juli 1938.  
338 Ibidem. 
339 Ibidem. 
340 Ibidem. 
341 ‘’Tweehonderd Rotterdamse werklozen verdienen in werkverschaffing minder dan hun steunbedrag’’, artikel 
Het Volksdagblad: dagblad voor Nederland, 28 juni 1938. 
342 Ibidem.    
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Bij het gehucht Gijsselte werd eveneens een werkkamp opgericht. In de jaarverslagen van 

Staatsbosbeheer wordt de stichtingsdatum van dit kamp niet vermeld. Echter, uit jaarverslagen van 

Afb. 4.9  Werkkamp ‘Ruinen’ in 1939. Bron: fotoarchief Stichting historie van Ruinen, fotonummer Ru00536 

Afb. 4.10  Werkkamp ‘Echten’ aan het eind van de jaren dertig. Bron: fotoarchief Stichting Historie van Ruinen, 
fotonummer Ru0599 
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N.V. Lantschap Drenthe blijkt dat dit kamp is gebouwd in de jaren 1940-1941.343 In 1944 was er in elk 

geval sprake van de drie werkkampen: ‘Ruinen’, ‘Echten’ en ‘Gijsselte’ (afb 4.11). De vrouw van één 

van de door ons geïnterviewde personen uit Ruinen heeft vlak na de oorlog in de kantine van 

werkkamp Ruinen gewerkt.344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De werkverruiming in de boswachterij is op 13 juni van start gegaan met als uitvoerende instantie 

N.V. Grontmij.345 Uit diverse berichtgevingen blijkt dat er onder de Rotterdamse werknemers nogal 

eens onvrede heerste over de gang van zaken. Zo bleek dat de verdiensten in de eerste week van 13 

t/m 18 juni 1938 zeer matig waren geweest, waardoor de stemming er onder de Rotterdammers niet 

beter op werd.346 De discussie zat in het feit dat de werkzaamheden volgens de Rotterdammers 

onder ontginningswerkzaamheden vielen en volgens de N.V. Grontmij onder bosbeplanting. Voor 

ontginningswerkzaamheden werd een bepaalde premie aan tewerkgestelden  betaald, voor 

bosbeplanting niet.347 Besprekingen met het departement hadden tot gevolg dat de lonen met 10 

                                                             
343 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1940-1941, p. 3. 
344 Interview Jan Schipper d.d, 12 december 2017. 
345 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1938, p. 5. 
346 ‘’De werkverschaffing te Ruinen’’, artikel De Maasbode, 28 juni 1938.  
347 ‘’Tweehonderd Rotterdamse werklozen verdienen in werkverschaffing minder dan hun steunbedrag’’, artikel 
Het Volksdagblad: Dagblad voor Nederland, 28 juni 1938. 

Afb. 4.11  Locaties van de werkkampen ‘Gijsselte’, ‘Ruinen’ en ‘Echten’. Bron: Fragment van de 
Bonnekaart blad 239 uit 1944.  
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procent werden verhoogd.348 In het najaar van 1938 hebben nieuwe ongeregeldheden zelfs geleid tot 

een schorsing van acht Rotterdammers (afb 4.12).349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
N.V. Grontmij heeft tot 3 oktober 1942 de leiding gehad over de werkzaamheden die in het kader 

van de werkverruiming werden uitgevoerd. 350 In 1939 waren het in elk geval Amsterdammers die 

hier werden tewerkgesteld. Een aantal van deze werknemers werd in juni 1939 verwijderd uit 

werkkamp Ruinen wegens een klacht over het eten (afb. 4.13).351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
348 Maasbode, 28-06-1938,p.3. De werkverschaffing te Ruinen. Idem 
349 ‘’De chef-kok bedreigd. Schorsing werkverschaffing’’, artikel Nieuwsblad van het Noorden, 17 november 
1938. 
350 Archief boswachterij Ruinen, jaarverslag 1942, p. 14. 
351 ‘’Amsterdammers uit Drentsche werkverschaffing verwijderd’, artikel Nieuwsblad van het noorden, 6 juni 
1939. 

Afb. 4.12  Krantenarikel over de schorsing van acht arbeiders uit Rotterdam in 
boswachter Ruinen. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 17-11-1938. 

Afb. 4.13  Krantenartikel over verwijdering van Amsterdammers uit 
werkkamp Ruinen in 1939. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 06-06-1937 
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In de jaren 1939, 1940 en 1941 waren het voornamelijk werklozen uit Hoogeveen, Haarlem, 

Amsterdam en Rotterdam die in de boswachterij Ruinen werkzaamheden verrichten.352 In het laatste 

kwartaal van 1941 hebben er zelfs in Rotterdam gevestigde Chinese arbeiders gewerkt in Ruinen.353 

De arbeiders tijdens deze jaren werkten werden hoofdzakelijk gevestigd in werkkamp Ruinen en 

werkkamp Echten.354 In 1942 werkten er in de kampen Ruinen, Echten en Gijsselte enkele arbeiders 

uit Hoogeveen, Rotterdam en Dedemsvaart gevestigd. Het waren echter in dat jaar hoofdzakelijk 

Amsterdamse joden die hier werden gehuisvest. Van laatstgenoemden werd overigens 20% loon 

ingehouden.355 Over het leven van de joden in de drie werkkampen is op basis van briefwisselingen 

het een en ander bekend geworden.356 In dit onderzoek zal dit daarom niet uitgebreid aan bod 

komen. Van kamp Gijsselte is bekend dat daar op 10 januari 1942 de eerste joden aankwamen.357 

Wanneer de eerste joden in de andere kampen terecht kwamen, is niet precies duidelijk. De drie 

kampen zijn allemaal eind september/ begin oktober 1942 ontruimd, waarna de joden werden 

getransporteerd naar Kamp Westerbork.358 Het lot van deze mensen is bekend. Een tweetal citaten 

van zowel een joodse ingezetene als een kok op kamp Gijsselte geven een beeld van het leven in het 

werkkamp: 

‘’Ik vind het geweldig dat je mij - al kom ik niet meer langs - niet vergeet. Het is wel een geweldige 

verandering hier. Zoals je al schrijft ben ik inderdaad in de 'de put', letterlijk dan. Dat is een vakterm 

en werk ik nu in de heide. Het is hopen dat de oorlog heel spoedig voorbij zal zijn, dan kom ik vast 

eens voor plezier naar Vledder.’’359 

 ‘’Dik lag de sneeuw toen wij die opgejaagde mensen bij ons kregen. Toch hebben wij zelden zo'n 

prettig kamp met volk gehad als met de joden. Hoe dat kwam? Wij zaten zoals ik al schreef dik in de 

sneeuw. Alle dagen moesten de joden een paadje maken voor de leveranciers om het eten te brengen 

en 's avonds waren wij weer ingesneeuwd. Het gevolg was dat wij daar zo vrij zaten als een vogeltje 

in de lucht. Hierbij kwam het dat we deden wat we wilden. Onder andere feestjes in elkaar zetten, de 

cantine versieren met rood, wit, blauw en oranje. De vaderlandse liederen schalden over de heide. Er 

was immers niet één Duitsers of NSB'er die ons wat kon doen.’’360 

In 1942 heeft de N.A.D., de Nederlandse Arbeidsdienst, nog een kleine rol gespeeld bij 

werkzaamheden op en rondom te werkkampen. Op verzoek van deze organisatie werden vanuit de 

N.A.D barakkenkampen arbeiders van de N.A.D. tewerkgesteld in verscheidene boswachterijen. 

Naast de boswachterijen De Vuursche, Austerlitz, Ommen, Nieuw Schoerel en Leende gebeurde dit 

                                                             
352 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1939-1941.  
353 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1941, p. 23. 
354 Idem. 
355 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1942, p. 19. 
356 Oord, N., van der. Jodenkampen. Leeuwarden: 2015. 
357 http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html.  
358 http://joodsewerkkampen.nl. 
359 Briefwisseling  uit 1942 van joodse ingezetene op kamp Gijsselte Simon Jacob Stad. 
http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html. 
360 Briefwisseling uit 1942 van Kok/beheerder J.C. Williams op kamp Gijsselte. 
http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html.  

http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html
http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html
http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html
http://joodsewerkkampen.nl/Werkkamp/8-gijsselte.html
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ook in Boswachterij Ruinen.361 De arbeiders die in Ruinen werkzaam waren kwamen vanuit het 

N.A.D. kamp Ten Arlo, een kleine plaats tussen Hoogeveen en Zuidwolde.362 

Afname van de werkverruiming vanaf 1942 

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer wordt duidelijk dat vanaf 1942 de werkverruiming in de 

boswachterijen afnam. Er worden diverse redenen genoemd van deze stagnatie. De oorlogssituatie 

heeft hierbij zeker een rol gespeeld.363 In 1942 nam de werkverruiming al af doordat projecten die 

betekenis hadden voor de voedselvoorziening voorrang genoten. Het slechte weer in dat jaar was 

eveneens een ongunstige factor.364 In 1943 waren er nog een klein aantal arbeiders op gronden van 

Staatsbosbeheer aan het werk in het kader van werkverruiming. Gebrek aan goed gereedschap en 

het feit dat de arbeidskrachten minder valide waren zorgde voor een minder goede 

arbeidsprestatie.365 Over 1944 en 1945 werd gesproken van slecht gereedschap en gebrek aan 

arbeidskrachten. Gebrek aan arbeidskrachten werd in 1945 toegeschreven aan ‘’de omstandigheden 

tijdens de bezetting, het gevaar van gedwongen tewerkstelling aan de ene kant en hoge lonen in het 

particuliere bedrijf aan de andere kant’’.366 

In de Boswachterij Ruinen werd in 1943 in het kader van werkverruiming nog gewerkt van 7 juni  tot 

en met 21 augustus en van 18 oktober tot en met 20 november. Onder leiding van N.V. Grontmij was 

toen een klein aantal arbeiders uit Wijhe hier werkzaam, ongeveer 26 per week.367 In de jaren 

daarna, in elk geval tot en met 1947, werd in het kader van werkverruiming niet meer gewerkt. Over 

de jaren 1948 en 1949 komt in de jaarverslagen geen gedetailleerde informatie naar voren over de 

organisatie van de werkzaamheden. Wel wordt over het jaar 1947 duidelijk dat er vanaf 1 maart van 

dat jaar verbetering optrad met betrekking tot het verkrijgen van voldoende arbeiders als gevolg van 

een loonsverhoging.368 Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat er in 1948 en 1949 in Boswachterij 

Ruinen weer volop werd bebost, in beide jaren namelijk 71 hectare (tabel 4.1). 

Organisatie en uitvoering vanaf 1950 

Vanaf 1950 komt in de jaarverslagen de rol van de Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.) prominent 

naar voren. In 1950 werd veel meer dan in voorgaande jaren gebruik gemaakt van D.U.W. 

arbeiders.369 De D.U.W. werd in 1945 opgericht en had als hoofddoel het bevorderen van de 

bestrijding van de werkloosheid, voor zover deze plaatsvond door middel van de uitvoering van 

werken. De D.U.W. was daarnaast ingesteld om het negatieve denkbeeld weg te nemen over de 

‘werkverruiming’.370 Belangrijkste taken van de D.U.W. waren het verlenen van subsidies ten 

behoeve van door derden uit te voeren werken, het uitvoeren of gedeeltelijk uitvoeren van door het 

Rijk gefinancierde werken en het vervoer en huisvesting van arbeiders.371  

                                                             
361 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1942, p. 20. 
362 Idem. 
363 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1942, p. 19. 
364 Ibidem, p. 19. 
365 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1943, p. 20. 
366 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1945, p. 14. 
367 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1943, p. 20. 
368 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1947, p. 6.  
369 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1950, p. 17. 
370 Stultjens, R.H.J. Inventaris van het archief van Rijksdienst voor de Uitvoering Werken (DUW) en Commissies, 
(1937) 1945-1954 (1955). Nationaal Archief. Den Haag: 1983. p. 7. 
371 Ibidem, p. 7. 
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In veel houtvesterijen werden in 1950 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de 

werkverruiming met D.U.W. Subsidie. In de houtvesterijen Assen en Emmen werden bijvoorbeeld 

grote oppervlakten grond ontgonnen in de werkverruiming. De kosten hiervan kwamen volledig ten 

laste van de D.U.W.372 Het jaar later werden in houtvesterij Assen en Emmen de D.U.W. 

werkzaamheden uitgevoerd onder leiding van ontginningsmaatschappij ‘De Drie Provinciën’. Uit 

jaarverslagen van N.V. Lantschap Drenthe (vanaf 1950: ‘De Drie Provincien’) blijkt dat deze vanaf 

1949 gronden in beheer kreeg van Staatsbosbeheer om deze te laten ontginnen, zo ook bij Ruinen.373 

De kosten hiervoor kwamen daardoor niet ten laste van het Staatsbosbeheer.374 De Grontmij had dus 

niet langer de leiding over de werkzaamheden in de Boswachterij Ruinen, wel over andere 

boswachterijen in diverse houtvesterijen.375 In 1952 was er vanwege een toegenomen werkloosheid 

een groter arbeidsaanbod dan de plaatsingsmogelijkheid.376 Dat ook dat jaar in boswachterij Ruinen 

veel gronden zijn bebost is hiervan een logisch gevolg. De werkzaamheden aldaar werden net als in 

veel andere boswachterijen nog steeds in D.U.W. – verband uitgevoerd. ‘De Drie Provinciën’ had hier 

net als in de boswachterijen in houtvesterij Emmen ook nog de leiding over de werkzaamheden, 

hetgeen ook in 1953 nog het geval was.377 Doordat de meeste boswachterijen in houtvesterijen in 

1952 voor het grootste deel bebost waren, liep ook de jaarlijkse bebossing terug, zo komt uit de 

jaarverslagen naar voren.378  

De eerste werkzaamheden: grondbewerking  

Er werd destijds zorgvuldig aandacht besteed aan de bewerking van de grond, omdat men er van 

bewust was dat bebossing alleen kon slagen als aan de grondbewerking veel aandacht kreeg: ‘’De 

ervaring heeft geleerd, dat een intensief en doelmatig bewerken van de heidegrond de meeste 

waarborgen biedt voor het slagen der bebossing.’’379 In de jaren 1938 en 1939 werden nog geen 

gebieden van Boswachterij Ruinen bebost (tabel 4.1). De Rotterdammers en Amsterdammers die in 

de eerste jaren werkzaam waren naast het maken van wegen, sloten en greppels, voornamelijk bezig 

met het ‘omgooien’  van de heidegrond.380 Het omspitten gebeurde tot een diepte van 60 tot 80 

centimeter en deed men met de schop. Grondbewerking met de schop bleek de beste manier om de 

grond gereed te maken voor bebossing.381 De harde oerlaag, die op een diepte van ongeveer 60 

centimeter zat, werd hierbij ook omgegooid. Er werd gewerkt in ploegen van acht personen, waarbij 

per ploeg stroken gespit werden van één meter breed en vijf meter lang.382 Naast grote problemen 

met betrekking tot de betalingen, moet het werk uiterst zwaar zijn geweest, aangezien er bij deze 

werkzaamheden verschillende arbeiders bewusteloos gevallen zijn.383 Toen de dominee in de 

werkkampen op bezoek kwam, adviseerde hij de arbeiders naar de organisatie te stappen: ‘’Mensen, 

                                                             
372 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1950, p. 16.  
373

 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, Jaarverslag 1948-1949, p. 2. 
374 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1951, p. 16. 
375 Ibidem, p. 16. 
376 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1952, p. 18. 
377 Idem, p. 19. 
378 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslagen 1952 – 1955. 
379 Rotterdammers vesten een bos in Drenthe (verwijzing aanscherpen) 
380 Ibidem. 
381 J.P. Van Lonkhuijzen, ‘Drenthe in ontginning’, in: Vos I.H.J.  Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze 

provincie. Haar economische betekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis. Amsterdam: 1940. p. 16. 
382 Tweehonderd Rotterdamse werklozen verdienen in werkverschaffing minder dan hun steunbedrag, p. 6. 
Idem. 
383 Ibidem, p. 7. 
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gaat toch naar jullie organisatie toe, opdat die wat voor jullie doet!’’384 Van de spitwerkzaamheden in 

Boswachterij Ruinen zijn geen foto’s, maar het zal er waarschijnlijk ongeveer hebben uitgezien zoals 

in Boswachterij de Lage Vuursche bij Baarn in 1939 (afb. 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spitten veroorzaakte daarbij veel blaren en zweren op de handen.385 Ook moest alvorens het 

spitten de heide eerst worden afgebrand. In het Volksdagblad van 10 augustus 1938 werd daarover 

het volgende vermeld: ‘’Daarbij moet men bedenken, dat alvorens met het omspitten begonnen 

wordt, de heide eerst afgebrand wordt, zodat bij het minste zuchtje wind zwarte wolken stof opgaan, 

die in de neus, ogen en kleren dringen en de arbeiders er doen uitzien als negers!’’386  

Ook de grondbewerkingsplannen uit de jaren vijftig geven spitdieptes aan van 40 centimeter tot 130 

centimeter. Bovenop moest veelal een laag goed bruin zand worden aangebracht. Onderin werden 

vaak grijze gronden veengronden verwerkt.387 

Bebossingen 

De bebossing in Drenthe bracht aanvankelijk moeilijkheden met zich mee. Op de zandverstuivingen 

ging de bebossing redelijk goed, maar op de heide gaf de grove den geen goede resultaten. In 

                                                             
384 “Ondanks Lichaamsgebreken toch goedgekeurd voor ’t zware werk”, artikel Volksdagblad 10 augustus 1938,  
p. 2. 
385 Ibidem, p. 2.  
386 Ibidem, p. 2. 
387 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 898. 

Afb. 4.14  Diepspitten in boswachterij de Lage Vuursche in 1939. Bron: Jaarverslag Staatsbosbeheer 1939. 
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Nederland werd deze soort het meest toegepast, maar in Drenthe moest men opzoek naar 

succesvollere vervangers. De belangrijkste vervangers bleken de Japansche Lariks, els, eik en de berk 

te zijn.  J.P. Van Lonkhuizen zij hierover in 1940: ‘’De nieuw aangelegde bossen zien er dan ook fleurig 

uit en geven vorm aan het landschap, die voor de toekomst veelbelovend is.’’388 

Over de boswachterij Ruinen zei houtvester Jansen in 1936 het volgende: ‘’Het is de bedoeling, dat 

de 1200 hectare ha., die zijn bestemd voor bebossing, zullen worden beplant met eiken, fijne sparren 

en larix. Grove dennen doen het in Drenthe niet’’.389 Uit het jaarverslag van 1938 van Staatsbosbeheer 

blijkt dat de bebossingen met Japanse Lariks, douglas, fijnspar en sitka een steeds voornamer plaats 

innamen bij de bebossingen.390 Bij de eerste bebossingen in Boswachterij Ruinen in 1940 werden de 

gronden aangeplant met Japanse lariks, eik, fijnspar en de Oostenrijkse den.391 Een tabel van Blokhuis 

geeft de verdeling van de boomsoorten weer op 1 augustus 1961 en laat daarmee zien welke bomen 

er vanaf 1940 zijn aangeplant.392 

Totale 
oppervlakte 
bebost 

Oppervlakte 
den (Pinus) 
(ha) 

waarvan 
douglas 

waarvan 
lariks 

waarvan 
fijnspar 

waarvan 
loofhout 

natuur-
schoon 

Totale 
boswachterij 

770 ha. 146 43 231 171 162 81 955 

Tabel 4.2  Verdeling van boomsoorten in de boswachterij Ruinen in 1961. Bron: Blokhuis, 1963, p. 119. 

Het gemengde bos komt nog beter naar voren op een kleurenkaart uit 1979 met daarop de 

verschillende boomsoorten aangegeven (zie bijlage A).393 

Wegen en overig werk 

Het aanleggen van wegen hoorde ook bij de werkzaamheden van de tewerkgestelde arbeiders in de 

werkverruiming. In 1941 werd 659 meter van de ‘hoofdweg’ in boswachterij Ruinen met keien 

bestraat.394  Inventarisatie in het gebied en een blik op de kaarten wijst uit dat de hoofdweg de weg 

was die van oost naar west, langs de werkplaats van de boswachterij, door het gebied liep (afb. 4.7, 

bruinrode kleur).  

Uit het wegenplan van de Grontmij uit 1950 worden de werkzaamheden duidelijk die bij de aanleg 

van wegen hoorden. In de basis moest er eerst worden diepgespit. De diepte hiervan bedroeg 

gemiddeld ongeveer vijftig centimeter.395 Bij sommige wegen werd tevens een deel diepgeploegd, 

waarna vaak alsnog werd diepgespit.396 Na het egaliseren werden de wegen over het algemeen 

afgedekt met vijftien centimeter grijs zand.397 Ook moesten er vaak sloten worden gegraven van zo’n 

één meter breed en werden langs sommige wegen singels aangeplant.398 

                                                             
388 Van Lonkhuijzen, 1940, p. 16. 
389 ‘’De Drentse heide wordt kleiner’’, artikel Leeuwarder Nieuwsbkad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936. 
390 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslag 1938. 
391 Archief Boswachterij Ruinen, Jaarverslag 1940. 
392 Blokhuis, 1963, p. 119. 
393 Particulier archief Lammert Zwiers. 
394 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslag 1941, p. 22.  
395 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 406, vervolgbladen 2 en 3.   
396 Idem, vervolgbladen 1 t/m 5. 
397 Idem, vervolgblad 3. 
398 Idem, vervolgbladen 2 t/m 5.   
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In de beginjaren werden in de boswachterij een aantal gebouwen geplaatst. Zo werd in 1938 werd 

een arbeiderswoning geplaatst. Het jaar daarop werd een schuur gebouwd in de boswachterij voor 

de kosten van 2400 gulden. Ook hoorde het aanleggen van een kwekerij bij de werkzaamheden van 

tewerkgestelde werklozen. In boswachterij Ruinen gebeurde dit in elk geval in 1939. In 1952 werd 

eveneens een kwekerij aangelegd, waarvan de Grontmij het bewerkingsplan opstelde. Hierbij moest 

75 centimeter diep worden gespit en de ‘’ondeugdelijke grond zo diep mogelijk worden 

weggewerkt.’’399 

 

4.6 Het landschap na de ontginningen 

Een uitgestrekt bosgebied 

Het in cultuur brengen van de heidegrond in de boswachterij Ruinen heeft voor een grote 

landschappelijke transformatie gezorgd. Er zijn een aantal topografische kaarten die deze 

transformatie goed verbeelden. Bonnekaarten uit 1930 en 1944 (bladnummer 239) (afb. 4.15 en 

4.16) laten goed zien dat de eerste bebossingen zich voornamelijk in het midden en westen van het 

gebied concentreerden. Ten westen van de Ruinerweg/Echtenseweg waren nog maar kleine delen 

bebost. Illustratiever zijn de topografische kaarten uit 1951, 1959 en 1965, waarop de transformatie 

van de hele boswachterij te zien is (afb. 17, 18 en 19). Vooral de verandering tussen 1951 en 1959 is 

groot te noemen. Kijkend naar de kaart uit 1959, is het moeilijk voor te stellen dat de Nederlandse 

Heidemij ongeveer een halve eeuw eerder het gebied beschreef als een ‘naakt veld’ en een 

‘woestijn’.400 Het hele centrale deel van het studiegebied is ingenomen door ene groot bos waardoor 

het open karakter van het gebied verdwenen is.  

Doordat de aanplant van bos soms in een hoog tempo verliep, zullen de landschappelijke 

veranderingen ook als zodanig zijn ervaren. Personen die zich verplaatsten tussen Ruinen en Echten 

zullen ook in een vrij korte tijd een andere landschapsbeleving bij het gebied hebben gekregen.  Dit 

werd in een aantal interviews bevestigd. Een bewoner van Hees gaf aan dat hij als kind de trein bij 

Echten kon zien langsrijden vanaf zijn woning op Hees.401 Dit betekent dat destijds vanuit het 

noorden van het heidegebied het hele heidegebied richting het zuiden kon worden overzien, deze 

openheid blijkt ook uit het volgende citaat van één van de geïnterviewde personen : ‘’Mijn moeder 

kon vroeger zien of er een ‘liefde’ van één van mijn broers aankwam op de fiets vanuit De Wijk.402 Dit 

zal snel veranderd zijn toen de eerste beplanting tot manshoogte was gegroeid.  

Er is een gemengd bos ontstaan met veel paden, wegen, en lanen waardoor er binnen de 

boswachterij een goede bereikbaarheid ontstond. De open gebieden zoals de Gijsselter koelen en het 

Echtenerzand werden verwijzingen naar het vroegere heideveld.  

 

 

                                                             
399 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 898, DUW-object 24593. 
400 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 71. 
401 Interview met Hendrikus Niezing d.d. 8 april 2017. 
402 Interview met Jan Mansier d.d. 12 december 2017. 
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Kaartenreeks van de ontginningen door Staatsbosbeheer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afb. 4.15  Noordoostelijk deel van de boswachterij in 1930. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1930. 
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     Afb. 4.16  Noordoostelijk deel van de boswachterij in 1944. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944. 
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   Afb. 4.17  Situatie van de gehele boswachterij in 1954. Bron: Topografische kaart 1954. 
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  Afb. 4.18  Situatie van de gehele boswachterij in 1959. Bron: Topografische kaart 1959. 
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     Afb. 4.19  Situatie van de gehele boswachterij in 1965. Bron: Topografische kaart 1965. 
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   Afb. 4.20  Huidige situatie van de boswachterij. Bron: Topografische kaart 2015. 
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4.7 Het huidige landschap 

Fotoserie van het huidige landschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Afb. 4.21  Zicht op Boswachterij Ruinen vanaf de Echtenseweg ten noorden van de boswachterij. 

     Afb. 4.22  Informatiebord in Boswachterij Ruinen. 
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  c. 

   Afb. 4.24  Geboden pad in de boswachterij. 

      Afb. 4.23  Eén van de rechte paden in Boswachterij Ruinen, rechts op de foto het natuurgebied rondom de Gijsselter Koelen. 
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    Afb. 4.26  Zicht op de Gijsselterkoelen, een natuurgebied midden in de boswachterij. 

 

    Afb. 4.25  Een recht keienpad in de boswachterij, aangelegd in 1941. 
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      Afb. 4.27  Het Natuurgebied ‘Echtenerzand’, een gespaarde zandverstuiving in de boswachterij. 

       Afb. 4.28  Behouden heide en  plassen in de buurt van het Echtenerzand. 



127 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Afb. 4.29  Heiderestanten in Boswachterij Ruinen. 

    Afb.  4.30  Voormalige werkplaats van Staatsbosbeheer, gelegen in het noorden van de boswachterij. 
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     Afb. 4.31  Voormalige dienstwoning in Boswachterij Ruinen, gelegen in het noorden van de boswachterij. 

     Afb. 4.32  Monument op de locatie van voormalig werkkamp ‘Gijsselte’. 
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    Afb. 4.33  Locatie van voormalig werkkamp ‘Echten’. 

    Afb. 4.34  Locatie van voormalig werkkamp ‘Ruinen’. 
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Het huidige landschap en zijn gebiedskwaliteiten 

Boswachterij Ruinen is nu een volwassen bos waarvan het silhouet van veraf te zien is (afb. 4.21). Dat 

recreatie een belangrijke functie is van het bos blijkt uit de vele verwijzingsborden voor wandelpaden 

en de vele informatieborden (afb. 4.22). De recreatieve functie werd voornamelijk eind jaren veertig 

en begin jaren vijftig belangrijk. Staatsbosbeheer zei hierover in 1949: ‘’De terreinen van het 

Staatsbosbeheer trokken meer en meer belangstelling van het publiek. Er moest helaas nog al een 

opgetreden worden tegen baldadigheid, zodat extra uitgaven nodig waren voor toezicht, het plaatsen 

van waarschuwingsborden en andere voorzieningen.’’403 

De wegen en paden door het gebied zijn vaak gebogen, wat meer natuurlijkheid uitstraalt. Daarnaast 

zijn ook kaarsrechte wegen in het gebied, zoals de in 1941 bestrate hoofdweg. De beukenrijen langs 

dit soort wegen geven deze het karakter van een laan (afb. 4.23, 4.24, en 4.25). De restanten heide 

en veenplassen in het gebied doorbreken de geslotenheid van het bos en zijn van grote waarde voor 

recreanten. Op deze plekken kan ervaren worden hoe open het gebied ooit moet zijn geweest. Naast 

de Gijsselter Koelen en het Echtenerzand zijn er nog meer boomloze locaties in het gebied waardoor 

op diverse plaatsen sprake is van een half open landschap (afb. 4.26, 4.27, 4.28 en 4.29). Het 

voormalige gebouw van de boswachterij (waar nu overigens een nieuwe bestemming voor wordt 

gezocht) en de voormalige boswachterswoning, welke tegenover elkaar staan, vormen vanuit Ruinen 

de entree boswachterij (afb.  4.30 en 4.31). De voormalige werkkampen komen tot op zeker hoogte 

nog terug in het landschap, hoewel van de kampen zelf niks meer is te zien. Op de locatie van het 

voormalige werkkamp te Gijsselte is een groenstrook en monument aangebracht ter herinnering aan 

de afgevoerde joden in het najaar van 1942 (afb. 4.32). Van werkkamp Echten is weinig meer te zien, 

enkel een parkachtig landschap met een afwisseling van bomen en struiken en voor recreanten 

zitgelegenheid (afb. 4.33). Werkkamp Ruinen is omgebouwd tot recreatiecentrum Van Harte (afb. 

4.34). 

De gebiedskwaliteiten zitten ten eerste in de afwisseling tussen productiebos en natuurgebieden, 

waaronder bewaarde restanten heide, stuifzanden en plassen. Daarbij is het padenstructuur 

kenmerkend voor de boswachterij: vrij brede zandpaden die funcioneel met elkaar in verbinding 

staan, maar soms toch vrij natuurlijk ogen door het gebogen karakter. Het in 1941 aangelegde 

keienpad, destijds de hoofdweg van de boswachterij, kan daarbij ook niet ontbreken. Ook de 

dienstgebouwen, zoals de dienstwoningen en de werkplaats zijn een prominente verwijzing naar het 

bebossingsverleden. Hoewel er van de werkkampen  weinig meer te zien is, zijn ook dit locaties die 

het verhaal van de boswachterij in leven kunnen houden. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
403 Archief Boswachterij Ruinen, jaarverslag 1949, p. 25. 
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Afb. 4.35  Boswachterswoning bij Gijsselte rond 1955. Dit was tevens de locatie van werkkamp ‘Gijsselte’.  Deze foto 
geeft ook een goed beeld van het destijds nog vrij jonge bos. Bron: Fotoarchief Stichting Historie Ruinen, fotonummer 
Ru00538. 

Afb. 4.36  Recente foto van de voormalige boswachterswoning en de locatie van werkkamp Gijsselte. 
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4.8 Conclusie 
 
Resumerend kan gesteld worden dat de ontginning van de heidegebieden tot bos centraal in het 

studiegebied een vrij complex project is geweest. Niet alleen vanwege de omvang en de schaal van 

het project, maar ook door het feit dat veel verschillende actoren hierbij betrokken waren. Het werk 

in de boswachterij heeft eigenlijk meerdere perioden gekend. De eerste periode was de periode van 

1937 tot 1940, waarin de eerste werkzaamheden plaatsvonden door veel Rotterdammers en 

Amsterdammers, maar waarin ook veel arbeiders vanuit allerlei plekken in Nederland aan het werk 

waren in de boswachter onder leiding van N.V. De Grontmij. De periode daarna kenmerkte zich de 

toename van oorlogsinvloeden en de invloed van het Nazi-Duitse antisemitisme. Nadat de laatste 

joodse arbeiders uit de kampen waren weggevoerd is de rest van de oorlogsjaren relatief weinig 

werk verzet door het gebrek aan arbeiders, materiaal en de oorlogsomstandigheden. De derde 

periode is de naoorlogse periode waarin de werkzaamheden weer geleidelijk op gang kwamen, en 

ook de rol van D.U.W. groot was en ontginningsmaatschappij ‘De Drie Provinciën’ eveneens op het 

toneel verscheen. Een overdaad aan mankracht zorgde begin jaren vijftig voor een grote uitbreiding 

van het areaal bos in het gebied. De rest van de jaren vijftig is de boswachterij tot stand gekomen 

zoals deze er vandaag de dag min of meer ook nog bij ligt. 

Wat opvalt is dat de N.V. Grontmij gedurende lange tijd groot aandeel heeft gehad in de 

werkzaamheden in het gebied. In de beginjaren had dit bedrijf de leiding over de werkzaamheden en 

na de oorlog stelde zij diverse plannen op voor het aanleggen van wegen en het ontginnen van 

diverse locaties in de boswachterij.  

De arbeiders die in het kader van de werkverruiming vrijwel overal vandaan kwamen, hebben in de 

jaren dertig, veertig en vijftig hard gewerkt aan een grote landschappelijke transformatie. Dat dit 

werk niet altijd over rozen ging is wel gebleken. Het was namelijk zwaar zwerk waarbij gebleken is 

dat het diepspitten toch behoorde tot het voornaamste arbeid, zowel bij de bebossingen als de 

aanleg van wegen. 

De aandacht voor natuurschoon in het gebied is iets wat vandaag de dag nog goed in het landschap 

te zien is. Het feit dat boswachterij Ruinen een vrij late aankoop is geweest, heeft er waarschijnlijk 

voor gezorgd dat er vandaag de dag genoten kan worden van natuurmomenten zoals de Gijsselter 

Koelen en het Echtenerzand. De trend van een toenemende aandacht voor natuur was toen namelijk 

al ruimschoots ingezet. De boswachterij is vandaag de dag een prominent gebied binnen het 

studiegebied die veel recreanten en natuurliefhebbers aantrekt. Naast de bewaarde restanten heide, 

kan ook de stilte die het gebied nog uitstraalt als verwijzing worden gezien naar de ‘grote stille heide’ 

van vroeger. Belangrijke gebiedskwaliteiten van het Staatsbos zien we terug in de diverse open 

natuurgebieden, de padenstructuur, de voormalige bedrijfsgebouwen en de locaties van de 

voormalige werkkampen. 
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5. Ontginningen door N.V. Lantschap Drenthe en De Drie Provincien 
 

5.1 Inleiding 

Van ‘Het Drents Lantschap’ naar ‘De Drie Provincien’ 

Ontginningsmaatschappij Lantschap Drenthe werd in 1924 opgericht en was één van de 

ontginningsmaatschappijen die speciaal in het leven werden geroepen om projecten te ontwikkelen 

waarop werklozen geplaatst kon worden.404 De oprichters van deze N.V. waren bijna alle Drentse 

gemeenten.405 In het Noorden van het land waren naast Lantschap Drenthe nog twee van dit soort 

maatschappijen: ‘’De Drie Provinciën’’ (Friesland) en ‘’De Vereenigde Groninger Gemeenten’’ 

(Groningen), opgericht in respectievelijk 1924 en 1925.406 De werkwijze van deze organisaties was in 

de basis dezelfde. Gemeenten konden aandeelhouder worden van de vennootschappen en op de 

projecten werklozen uit de gemeente plaatsen.407 Van het bijeengebrachte aandelenkapitaal werden 

complexen woeste grond aangekocht welke geschikt waren voor ontginning. De arbeiders werden 

deels door de gemeenten die werklozen plaatsten betaald, deels vanuit subsidies van het Rijk uit het 

Werkloosheidsfonds.408  

Dergelijke grote ontginningsprojecten vielen destijds onder de noemer ‘centrale 

werkverschaffingsprojecten’. Dit waren projecten waar vanuit meerdere gemeenten op een 

ontginningsproject geplaatst.409 Over het algemeen hadden de Nederlandse Heidemaatschappij en 

de N.V. Grontmij het toezicht op de dagelijkse werkzaamheden. Als kosten berekenden zij een 

percentage van de aan arbeiders te betalen lonen.410 De werkloosheid werd na verloop van tijd 

echter zo groot dat de aanvankelijk kleine opzet niet meer kon worden gehandhaafd. Door de 

toenemende werkloosheid ging ook het Rijk gebruik maken van de werkgelegenheid op de projecten 

van de ontginningsmaatschappijen .411 De ontginningsmaatschappijen hadden echter geen geld voor 

de steeds grotere aankopen en sloten daarom een overeenkomst met het rijk. Deze gingen vanaf 

toen leningen verstrekken aan de N.V.’s.412  

Door de economische malaise namen de schulden van de maatschappijen in de jaren …. steeds 

verder toe en werd er overgegaan tot een reorganisatie. Het gevolg hiervan was dat de gronden in 

eigendom van de staat kwamen en de maatschappijen gingen optreden als ‘werklichamen’, 

ressorterend onder het Departement van Sociale Zaken.413 De Rentmeester voor Domeinen (of: 

Domeinen) ging zich bezighouden met de verkoop van de gronden en de bouw van boerderijen, de 

kosten voor ontginningen en verkaveling werden gedragen door het Werkloosheidssubsidiefonds, de 

bouw van de boerderijen werd bekostigd door het Departement van Financiën.414 

                                                             
404 Brood, 1978, p. 12. 
405 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 265, persexcursie, 1950. 
406 Ibidem, p. 12. 
407 Ibidem, p. 12. 
408 Ibidem, p. 12. 
409 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 266, toelichting op persexcursie, 1936. 
410 Idem, p. 13. 
411 Ibidem, p. 13.  
412 Ibidem, p.13.  
413 Idem, p. 14. 
414 Ibidem, p. 14. 
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Omdat dit niet het gewenste resultaat bleek te hebben werd besloten om over te gaan tot een fusie 

van de drie ontginningsmaatschappijen. Op 1 januari 1951 werd het werk van Lantschap Drenthe 

voortgezet onder de naam ‘’De Drie Provincien’’, ‘’De vereenigde Groninger Gemeenten’’ was al 

eerder geliquideerd en bij het ‘’Lantschap Drenthe’’ ondergebracht.415 Na de fusie konden 

gemeenten zelf bepalen of ze nog steeds aandeelhouder wilden zijn in de nieuwe gefuseerde 

maatschappij. Alle Drentse en Friese gemeenten wilden die aandeelhouderschap behouden, in 

Groningen was er slechts één gemeente die het aandeelhouderschap wilde continueren.416 

  

                                                             
415 Ibidem, p. 15. 
416 Ibidem, p. 15.  

Afb. 5.1  Door ‘De Drie Provinciën’ ontgonnen gronden op het Buitenveld in Friesland. Bron: Drents Archief, 
toegangsnummer 0184, inventarisnummer 586. 
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De ontginning ‘Het Ruinerveld’ 

‘’Daar waar vroeger alles woest en ledig was, en bij tijd en wijle alleen de streekboer verscheen om er 

wat turf te steken, bevinden zich thans welvarende boerenbedrijven en brengen nijvere handen 

belangrijke cultuurarbeid tot stand.’’417 Dit citaat afkomstig uit een krantenartikel uit 1956 laat zien 

hoe destijds werd teruggeblikt op de grote heideontginningen in Drenthe.418 De meeste ontginningen 

waren toen al grotendeels of volledig gereedgekomen. Ook binnen het studiegebied werden  en toen 

de laatste werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het in cultuur brengen de woeste 

gronden.419 Het project ‘Het Ruinerveld’ was één van de werkverschaffingsprojecten van N.V. 

Lantschap Drenthe en vanaf 1951 De Drie Provinciën. Hoewel de projectnaam doet vermoeden dat 

de ontginningen enkel binnen het Ruinerveld plaatsvonden, vielen deze in werkelijkheid binnen drie 

heidevelden: het Pesserveld, het Echtenerveld en het Ruinerveld (afb. 5.2).420  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
417 ”Drentse heideontginningen’’, artikel Algemeen Handelsblad, 22 februari 1956. 
418 Ibidem. 
419 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583. 
420 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 351A. 

Afb. 5.2  Locatie van de door N.V. Het Lantschap Drenthe en De Drie Provincien ontgonnen woeste gronden. Bron: 
Topografische kaart 1965. 
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Kwantitatieve gegevens over het ontginningsproject ‘Het Ruinerveld’ 

Cijfers met betrekking tot de ontginning door N.V. Lantschap Drenthe en N.V. De Drie Provinciën zijn 

te vinden in de jaarverslagen van deze organisaties. De jaarverslagen van het Lantschap Drenthe 

bevatten cijfers over de situatie van de gronden op 30 mei. Ook is de laatste situatie meegenomen 

voordat de fusering tot De Drie Provinciën plaatsvond, dat wil zeggen de situatie op 21 december 

1951. De cijfers laten een onderverdeling zien van de door de N.V. in beheer zijnde gronden in de 

volgende typen: woeste gronden, in cultuur gebrachte gronden en de gronden die op dat moment in 

bewerking waren. Ook de wegen, welke niet in beheer waren van de N.V., werden meegeteld. De 

totale oppervlakte geeft kortgezegd de oppervlakte van de gronden ontginningsproject weer die 

binnen het ontginningsproject vielen (tabel 5.1).421 

 

Categorie 30-4-1940 30-4-1941 30-4-1942 30-4-1943 30-4-1944 30-4-1945 

Woeste gronden 413 388,5 361 350 350 350 

Ontgonnen gronden 24 62,5 92 103 103 103 

Gronden in bewerking 36 22 20 20 20 20 

Wegen 3 3 3 3 3 3 

Totaal 476 476 476 476 476 476 

       Datum 30-4-1946 30-4-1947 30-4-1948 30-4-1949 30-4-1950 31-12-1951 

Woeste gronden 350 350 345,2 310,9 270,9 263,86 

Ontgonnen gronden 104,7 104,7 43,9 48,7 98,7 40,5 

Gronden in bewerking 18,3 18,3 20 20 10 4 

Wegen 3 3 3 3 3 3 

Totaal 476 476 404,1 382,6 382,6 311,4 

 
Tabel 5.1  Jaarlijkse cijfers met betrekking tot de gronden binnen ontginningsproject ‘Het Ruinerveld’, uit de 
jaarverslagen van N.V. Het Lantschap Drenthe. 

 
Voor cijfers vanaf 1951 zijn de jaarverslagen van N.V. De Drie Provincien van belang (tabel 5.2). Het 

Ruinerveld komt in de jaarverslagen over de jaren 1951 tot en met 1959 voor, waarbij telkens de 

situatie op 31 december van dat jaar wordt weergegeven. Over het jaar 1960 zijn geen cijfers te 

vinden over het Ruinerveld, hetgeen betekent dat het project toen afgerond was en alle gronden in 

cultuur en in gebruik waren. De onderverdeling van de gronden binnen het ontginningsproject is 

vergelijkbaar met de onderverdeling die N.V. Lantschap Drenthe maakte. Verschil zit in het feit dat 

De Drie Provinciën ook de oppervlakte grond vermeld welke tot dan toe aan de Dienst Domeinen was 

overgedragen. De verslagen van N.V. Lantschap Drenthe bevat hierover geen cijfers, maar indirect is 

deze overdracht in de cijfers te zien aan de totale oppervlakte grond welke vanaf 1948 afnam. Een 

ander verschil zit in de cijfers over de ontgonnen gronden en de in bewerking zijnde gronden. Deze 

worden in de jaarverslagen van De Drie Provincien samengevoegd waardoor geen onderscheid meer 

te zien is tussen deze twee typen gronden.422 

 

                                                             
421 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263. 
422 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583. 
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Categorie 31-12-1951 31-12-1952 31-12-1953   31-12-1954 31-121954 

Overgedragen aan domeinen 226,1 296,02 314,08 323,07 334,55 

Kanalen, wegen, bossen enz. 3 3 3 3 3 

In beheer: woest 208,92 161,83 138,32 133,34 119,66 

In beheer: ontgonnen/in bewerking 40,88 18,05 23,5 19,48 21,69 

Totaal in beheer 249,8 179,88 161,82 152,82 141,35 

      Datum 31-12-1955 31-12-1956 31-12-1957 31-12-1958 31-12-1959 

Overgedragen aan domeinen 334,54 348,13 348,12 370,28 475,9 

Kanalen, wegen, bossen enz. 3 3 3 3 3 

In beheer: woest 101,17 54,42 20,77 4,12  - 

In beheer: ontgonnen/in bewerking 40,17 73,35 107 101,49  -  

Totaal in beheer 141,35 127,77 127,77 105,62  - 

 
Tabel 5.2  Jaarlijkse cijfers met betrekking tot de gronden binnen ontginningsproject ‘Het Ruinerveld’, uit de 
jaarverslagen van N.V. De Drie Provinciën. 

 
Als beide tabellen achter elkaar bekeken worden, kunnen conclusies worden getrokken met 

betrekking tot de volgende twee belangrijke zaken: 

Intensiteit van de ontginningen: De ontginningen gingen vanaf 1940 van start waarbij de eerste drie 

jaar ongeveer 30 hectare per jaar in cultuur werd gebracht. In de jaren 1943-1947 leken de 

ontginningen vrijwel stil te liggen. Dit is ook te zien aan de cijfers met betrekking tot de in bewerking 

zijnde gronden, welke in die jaren blijft steken op 20 hectare per jaar. Vanaf 1948 daalde de 

oppervlakte woeste grond weer gestaag, tot het einde van de werkzaamheden is jaarlijks een afname 

te zien van ongeveer 25 tot 30 hectare. 

Overdracht van de gronden: Uit de cijfers blijkt dat pas vanaf 1948 overdracht plaatsvond aan de 

Dienst Domeinen. De cijfers van N.V. Lantschap Drenthe laten dit zien aan de totale oppervlakte van 

het ontginningsproject, welke gestaag daalde vanaf 1948. 

 

5.2 Aankoop/verwerving van de gronden 
 
De in 1936 door de staat aangekochte gronden bestonden naast een groot deel dat voor bebossing 

was bestemd, ook uit 470 oppervlakte grond waarop ontginning tot bouw- en weiland moest 

plaatsvinden.423 Na de aankoop kwam dit deel rechtsreeks in het beheer van het Departement van 

Financiën. In 1939 kwam deze in het beheer van de N.V. Lantschap Drenthe.424 Op 1 mei 1940 was 

van deze gronden 413 hectare woest, 24 hectare cultuurgrond, 36 hectare in bewerking en 3 hectare 

bestond uit wegen, blijkens de eerste grondcijfers die over het Ruinerveld vermeld werden.425 De 

                                                             
423 ’’De Drentsche heide wordt kleiner’’, artikel Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 6 juni 1936. 
424 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1939-1940, p. 4. 
425 Drents archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1940-1941, p. 3. 
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aankoop van de gronden door de Nederlandse Staat is reeds aan bod gekomen in hoofdstuk 4 en 

behoeft daarom geen nadere toelichting. 

 

5.3 Actoren  
 
‘’Ook in het afgelopen jaar werd weer op prettige wijze samengewerkt met de Rijksdienst voor de 

Werkverruiming, zijne Inspectie te Assen. De Staatsdomeinen te Zwolle en de uitvoerende lichamen 

de Ned. Heidemij en de N.V. Grontmij en hun personeel’’.426 Dit citaat is afkomstig uit het jaarverslag  

van N.V. Lantschap Drenthe over het boekjaar 1941-1942. Het geeft in één zin de belangrijkste 

instanties en organisaties weer met wie de N.V. te maken had toen op het Ruinerveld de eerste 

ontginningen werden uitgevoerd. Het Lantschap Drenthe was geen uitgebreid lichaam met veel 

personen in dienst. Ze schakelde zoveel mogelijk andere diensten bij het werk in. Zelf had ze alleen 

enig personeel in dienst voor toezicht en organisatie.427 

Uit de jaarverslagen blijkt dat de arbeiders die bij de ontginning van het Ruinerveld actief waren, 

evenals bij de staatsbebossing, uit verschillende plaatsen in Nederland kwamen. Dit alles vond plaats 

in het kader van de werkverruiming.428 Voor de oorlog was het de Rijksdienst voor de 

Werkverruiming die dit proces leidde, na de oorlog werd dit in D.U.W. verband uitgevoerd.429 De 

Grontmij had ook hier een belangrijk aandeel, namelijk in de planvorming en de uitvoering van de 

werkzaamheden.430 In paragraaf 5.5 worden de verschillende rollen bij de ontginning van het 

Ruinerveld nader uitgelicht.  

 

5.4 Ontwerp 

Totaalontwerp  

Er zijn een tweetal kaarten die het complete plan met betrekking tot de ontginning ‘Het Ruinerveld’ 

het best karakteriseren. Allereerst is er een kaart uit 1937 van N.V. Lantschap Drenthe waarop de 

door de N.V. te ontginnen locaties vrij nauwkeurig zijn aangegeven (afb. 5.3).431 De ligging van de 

gronden komt deels overeen met de gronden (‘laag noordoostelijke deel) die door de Nederlandse 

Heidemaatschappij in 1900 werden aangemerkt als ‘ongeschikt voor bebossching’, en het meest 

geschikt voor ontginning tot bouw- en weiland.432 Dit verklaart waarom de staat juist deze gronden 

heeft aangewezen voor laatst genoemde soort ontginning. Hoewel de kaart uit 1937 de oudste kaart 

is waarop de ligging van de gronden in één oogopslag te zien is, ontbreekt het in deze kaart aan 

detail. Er is nog  geen kavelstructuur of wegenplan te zien. 

  

                                                             
426 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1941-1942. 
427 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 266, toelichting op persexcursie 1936. 
428 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263. 
429 Ibidem. 
430 Ibidem. 
431 Drents Archief, toegangsnummer 0184.01, inventarisnummer 351a. 
432 Nederlandse Heidemaatschappij, 1900, p. 71. 
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Een tweede kaart waarop de positionering van de gronden staat aangegeven, is de situatiekaart uit 

1940 waarop de beheergronden van het Staatsbosbeheer en N.V. Lantschap staan afgebeeld (afb. 

5.4).433 Het feit dat hierop globale kavelstructuren en nieuw aan te leggen wegen worden afgebeeld 

(zwart-rode lijn), maakt deze kaart gedetailleerder dan eerstgenoemde. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
433 Particulier archief Lammert Zwiers, situatiekaart 1 december 1940. 

Afb. 5.3  Kaart uit N.V. Lantschap Drenthe uit 1937 met daarop de ligging van de gronden 
ingetekend. Bron: Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 351a. 

Afb. 5.4 Fragment van de situatiekaart uit 1940 met daarop de door de Staat aangekochte gronden. Bron: 
Particulier archief Lammert Zwiers, Ruinen. 
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Detailplannen 

Meer gedetailleerde plannen zijn te vinden in archieven uit de jaren vijftig, waarbij het wederom gaat 

om plannen met kostenraming van N.V. Grontmij, gericht aan ‘De Drie Provincien’. Een plan van 2 

november 1957 gaat om noordelijk deel van ‘’Het Kalenbergerveld’’. Het plan, met het nummer 

71150, had een grootte van 15 hectare, gelegen op perceelnummers E3469 en E3467 in Gemeente 

Ruinen (afb. 5.5). Het was een oneffen stuk heide met een goede afwatering. De arbeidslonen 

werden voor dit plan voor 100% gesubsidieerd, blijkt uit een aanvullende begroting van 1 december 

1958. De werkzaamheden waren toen reeds begonnen.434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 71090 van N.V. Grontmij van 8 juli 1957 laat nog meer detail zien middels een bijgevoegde 

plankaart (afb. 5.6).435 Het plan met kostenraming, eveneens gericht aan ‘De Drie Provinciën’, gaat 

om het ontginnen van een complex woeste grond met struik en dopheide en houtopslag. Het ging 

om ‘sterk geaccidenteerd complex’ met een totale grootte van 22,3 hectare. De rechtlijnigheid in het 

planontwerp en het feit dat kavels van gelijke oppervlakte naast elkaar zijn ingepast maken dat dit 

een blauwdrukplan was met een erg rationeel karakter, waarbij efficiëntie in het bedrijfsproces 

centraal moet hebben gestaan.  Rondom elke kavel was een sloot gepland met een bovenbreedte 

van twee meter en een bodembreedte van veertig centimeter.436 

 

                                                             
434 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848, nr. 71150/1 
435 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848, plan 71090. 
436 Ibidem. 

Afb. 5.5  Plankaart van N.V. Grontmij uit 1957 met daarop de te 
ontginnen gronden te Kalenberg. Bron: Drents Archief, 
toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848. 
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Bij het bestuderen van de locatie van bovengenoemde plannen, blijkt dat het hier ging om aan op 

elkaar aangesloten plannen voor een groot deel vanéén van de laatste oppervlakten woeste grond 

welke nog in cultuur moesten worden gebracht (afb. 5.7 en afb. 5.8). 

  

Afb. 5.6  Ontwerpkaart bij plan 71090, een ontginning te Kalenberg. Bron: Toegangsnummer 0184, inventarisnummer 
848, plan 71090. 
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  Afb. 5.7  Ligging van het te ontginnen heidegebied te Kalenberg in 1956: Bron: Topografische kaart 1956.  

Afb. 5.8  Situatie na de ontginningen te Kalenberg in 1965. Bron: Topografische kaart 1965. 
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Ontwerpplannen voor boerderijen op het Ruinerveld 

In of aangrenzend aan de door N.V. Ontinningsmaatschappij Lantschap Drenthe ontgonnen woeste 

gronden werden in de regel nieuwe boerderijen geplaatst welke vervolgens werden verkocht of 

verpacht.437 Het was zeker niet vanzelfsprekend dat deze boerderijen bewoond werden door 

inwoners uit Drenthe, sterker nog: vaak werden dit soort ‘ontginningsboerderijen’ geëxploiteerd 

door boeren uit andere provincies als Friesland, Groningen en Drenthe.438 De boerderijen werden 

ontworpen door verscheidene architecten die graag de kans benutten om landschappelijk gezien 

mooie, maar toch functionele boerderijen te ontwerpen.439 In het begin waren grote 

ontginningsboerderijen doorgaans niet rendabel. Omdat de eerste gebruikers het hoofd vaak niet 

boven water konden houden, wisselden de boerderijen regelmatig van exploitant of gebruiker. Tot 

1925 was het vooral de ontginningsziekte die hierbij grote parten heeft gespeeld. Toen de oplossing 

voor de ontginningsziekte in 1925 door de heren Meijer en Hudig van het Rijkslandbouwproefstation 

te Groningen werd gevonden, te weten de behandeling met kopersulfaat, was dit een grote 

uitkomst.440  

De nieuwe boeren die de ontginningsboerderijen  door N.V. Lantschap Drenthe op het Ruiner- en 

Pesserveld ‘draaiende’ wilden krijgen zullen geen last hebben gehad van de ontginningsziekte, 

aangezien de ontginningen hier door de ontginningsmaatschappij ver na 1925 zijn begonnen. Op de 

470 hectare woeste grond die onder leiding van N.V. Ontginningsmaatschappij Lantschap Drenthe is 

omgezet in bouw- en grasland zijn vanaf 1940 ongeveer boerenbedrijven gebouwd. De gemiddelde 

bedrijfsoppervlakte van deze boerderijen moet destijds ongeveer 15 hectare zijn geweest. De meeste 

boerderijen hadden een oppervlakte van 9 à 15 hectare en enkele boerderijen hadden een 

oppervlakte van 20 hectare of meer.441 

De eerste boerderij op het Ruinerveld is gereedgekomen in 1940 (afb. 5.9 & afb. 5.10).442 Deze 

boerderij met gemengde bedrijfsvoering was met een bedrijfsoppervlakte van 27 hectare ook 

meteen de grootste en werd in de beginperiode door Lantschap Drenthe zelf in beheer genomen 

(paragraaf 5.5). De boerderij is ontworpen door plattelandsarchitect J. Boelens uit Assen en zal 

destijds waarschijnlijk een vrij luxueuze uitstraling hebben gehad, aangezien het geheel vrij ruim 

werd opgezet en van alle gemakken werd voorzien. Op de nok van het rieten dak is werd zelfs een 

‘winddynamo’ gebouwd voor de opwekking van elektriciteit.443 Deze z.g. windcharger werd destijds 

al op meerdere huizen in Drenthe geplaatst.444 De locatie van deze boerderij is de noordwestrand 

van de percelen die als eerst zijn ontgonnen. De boerderij kon niet aan de verharde Gijsselterweg 

geplaatst worden, omdat men een in het hoekterrein liggend plasje, het Suikerveen, wilde sparen. 

Deze was door Staatsbosbeheer in beheer.445 

 

                                                             
437

 Bouwer, K.,’Cultuurlandschap’, in: Heringa J. Geschiedenis van Drenthe. Assen: 1985, p. 131. 
438

 Hofman J. Gedenkboek van het Drentsch Landbouw Genootschap.  Assen: 1944, p. 237. 
439 Bouwer, 1985, 137. 
440 Hofman, J. 1944, 237. 
441 ’’Ontginningen en werkverruiming in Drenthe’’, artikel De Maasbode, 28 augustus 1940. 
442 ’’Groote ontginningswerkzaamheden’’, artikel Provinciale Drentse en Asser courant, 9 juli 1940. 
443 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 419a. 
444 ’’In Drenthe heeft men het druk’’, artikel De Noord-Ooster, 31 augustus 1940. 
445 Ibidem. 
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Van de boerderijen die in de daaropvolgende jaren erna op de terreinen van N.V. Lantschap Drenthe 

zijn geplaatst zijn fragmentarisch bewijsstukken te vinden in archieven. Van een aantal boerderijen 

informatie is terug te vinden in documenten onder de titel Bestek en voorwaarden voor de bouw van 

boerderijen met bijgebouwen.446 In deze documenten staan bouwplannen voor meerdere 

boerderijen vermeld die gebouwd werden op verschillende ontginningscomplexen van N.V. 

Lantschap Drenthe.447 De in deze bestekken genoemde opdrachtgever is de Rentmeester der 

                                                             
446 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 911. 
447 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 911. 

Afb. 5.9  Locatie van de eerste ontginningsboerderij van de N.V. Lantschap Drenthe in het Ruinerveld 
en een foto van desbetreffende boerderij. Bron: Fragment Bonnekaart 239, 1944. &  ’’In Drenthe 
heeft men het druk’’, artikel De Noord-Ooster, 31 augustus 1940. 

Afb. 5.10  Ontwerpplan eerste ontginningsboerderij. Bron: Drents Archief, toegangsnummer 0184, 
inventarisnummer 419a. 
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Staatsdomeinen, welke in die tijd verantwoordelijk was voor de bouw van de boerderijen. 

Boerderijen die op het Ruiner- Pesser- of Echtenerveld gebouwd werden komen voor in drie van deze 

documenten, uit 1951, 1952 en 1953. 

Deze drie bestekken met voorwaarden geven plannen weer van boerderijen die eveneens zijn 

ontworpen door de heer Boelens. Uit deze stukken wordt duidelijk dat hij per bestek de boerderijen 

onderverdeelde in verschillende standaard ‘typen’ waarbij er van één type vaak meerdere werden 

gebouwd op één of meerdere complexen. Zo gold bestek nummer 477 uit 1951 voor 10 boerderijen 

met daarbij behorende werken die werden gebouwd op vier verschillende ontginningscomplexen: 

 2 boerderijen type A in het Orvelterveld; 

 3 boerderijen type A in het Ruinerveld; 

 3 boerderijen type B in het Geeserveld; 

 2 boerderijen type C in het complex Sellingerbeetse.  

Per type boerderij zijn er plattegronden, doorsneden en aanzichten bijgevoegd en daarbij een 

locatieaanduiding van de te bouwen boerderijen. In 1951 zijn er plannen gereedgekomen voor drie 

boerderijen aan de toen nieuw aangelegde Pesserveldweg en in juni van dat jaar zullen de 

tasruimten (opslagplaats voor het hooi) gebruiksklaar zijn geweest voor de eerste hooioogst (afb. 

5.11 en afb. 5.12) .448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
448 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 911. 

Afb. 5.11  Ontwerp Boerderijtype A uit 1951 door J. Boelens, te plaatsen op het Ruinerveld. Bron: Drents Archief, 
toegangsnummer 0184,  
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In 1952 kwamen plannen gereed voor twee ontginningsboerderijen, waarvan er één op het 

Echtenerveld werd gebouwd en één op het Ruinerveld. Dit type boerderij is qua ontwerp geheel 

anders dan de drie boerderijen die het jaar eerder waren opgeleverd (afb. 5.13). Deze boerderijen 

zijn hetzelfde jaar nog gereedgekomen voor gebruik.449 Waar ze precies geplaatst zijn, is niet 

duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
449 Drents Archief, toegangsnummer 0184, invoernummer 912. 

Afb. 5.12  Locatie van drie boerderijen van het type A welke in 1951 zijn geplaatst. Bron: Topografische kaart 
1959. 

Afb. 5.13  Ontwerp voor twee boerderijen voor het Ruinerveld door J. Boelens welke geplaatst zijn in 
1952. Bron: Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 911. 
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Vanwege het ontbreken van de bestekkaarten is niet duidelijk af te leiden waar ze geplaatst zijn en 

wat de uiterlijke verschijningsvorm precies ie geweest. Als de uitvoering van deze boerderijen 

volgens plan is verlopen waren deze boerderijen op 1 januari 1954 geheel gereed en klaar voor 

bewoning.450 

 

5.5 Organisatie en uitvoering 

Ontginningen 1938-1947 

Uit de jaarverslagen van de N.V. blijkt dat de eerste ontginningen van betekenis plaatsvonden in het 

jaar 1939. Toch werd in 1938 al aangevangen met de aanleg van een zogenaamde ‘aardebaan’, een 

zandweg die nu bekend is onder de naam Pesserveldweg. Dit werd door 42 arbeiders uit Hoogeveen 

gedaan. Men sprak toen van een aardenbaan van twee kilometer tussen Gijsselte en Pesse waaraan 

de meeste boerderijen gebouwd gingen worden. Er zullen toen ook al kleine heideontginningen zijn 

uitgevoerd.451 In het begin was dit nog onder verantwoordelijkheid van de Rijksinspectie voor de 

Werkverruiming, al snel werd het beheer overgenomen door Lantschap Drenthe en kreeg zij de 

verantwoordelijkheid over de ontginningen.452 In het boekjaar 1939-1940 werkten er op de 

ontginning arbeiders uit Amsterdam, Groningen en Hoogeveen. In de meeste maanden werkten er 

meer dan honderd arbeiders.453 In eerste instantie, tot maart 1940, werkten er uitsluitend 

Amsterdammers op de ontginning welke gevestigd waren op kamp Ruinen. Hieraan werd een klein 

aantal Hoogeveense arbeiders toegevoegd, waaronder putters (degenen die de werkzaamheden 

moest verantwoorden richting de uitvoerder) en uitzetters (degenen die hoogtes en kavelgrenzen 

uitzetten alvorens de werkzaamheden). Deze kwamen op de fiets naar de ontginningen.454 De 

prestaties van de eerste Amsterdammers die op de ontginningen werkten waren volgens de N.V. niet 

bevredigend, zowel vanwege de hoeveelheid arbeid als de geleverde kwaliteit van de arbeid. Over de 

arbeiders uit Groningen, welke in maart 1940 voor het eerst aankwamen, was de N.V. veel beter te 

spreken.455 Uit de jaarverslagen blijkt dat er enkel tewerkgestelden op de ontginning van het 

Ruinerveld werkten, en geen andere arbeiders.456  

Door de tewerkstelling van laatstgenoemde arbeiders moest het werkplan van de ontginning van het 

Ruinerveld worden aangepast. In eerste instantie was het de bedoeling om enkel vanuit het 

noordwesten de heide te spitten. De arbeiders uit Groningen kwamen echter met de trein, welke 

arriveerden op station Echten, ten zuiden van de ontginningen. De N.V. besloot daarom om ook 

vanuit het zuiden te gaan ontginnen.457 Dit verklaart de oranje kleuren (ontgonnen gebied) in het 

noordwesten en zuiden van het gebied (afb. 5.4).  

Door de bouw van het werkkamp Gijsselte in 1940 en 1941 werd de N.V. veel optimistischer over de 

werkzaamheden in de toekomst. Zij verwachtte hierdoor een snellere voortzetting van de 

                                                             
450 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 914. 
451 ’’Ontginning van het Pesserveld begonnen’’, artikel Provinciale Drentsche en Asser courant, 25 mei 1938. 
452 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1939-1940, p. 4. 
453 Ibidem, p. 4. 
454 Ibidem, p. 4. 
455 Ibidem, p. 4. 
456 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslagen 1939-1943. 
457 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1940-1941, p. 3. 
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ontginningswerkzaamheden.458 In het boekjaar 1941-1942 was dit inderdaad het geval. Alle arbeiders 

konden worden ondergebracht worden in werkkampen, waaronder inmiddels ook werkkamp 

Gijsselte. De werkzaamheden konden ook flink worden doorgezet.459 De laatste oorlogsjaren en de 

jaren direct na de oorlog kon er echter weinig arbeid meer worden verricht. De jaarverslagen geven 

aan dat de ontginningen bij Ruinen geheel tot stilstand zijn gekomen wegens gebrek aan 

arbeidskracht.460 De cijfers met betrekking tot de oppervlakte woeste grond van het 

ontginningsproject Ruinerveld in de jaren 1943 tot 1947 geven deze stilstand goed weer, daar deze al 

die jaren 350 hectare woeste grond vermelden.461 De toen net nieuw ingestelde D.U.W. heeft in 1945 

het door de Duitsers vernietigde kamp Gijsselte verder afgebroken. Dit zijn ook de eerste 

werkzaamheden in het Ruinerveld  geweest die in D.U.W.-verband werden uitgevoerd.462 

Ontginningen 1947-1959  

N.V. Lantschap Drenthe  gaf in 1945 aan de oorlogsjaren redelijk goed te zijn doorgekomen. Dit 

kwam volgens de maatschappij door het feit dat de N.V. deels het karakter had van een landbouw en 

veenbedrijf (zie: Exploitatie middels eigen bedrijf). In de oorlogsjaren heeft de N.V. wel de aandacht 

getrokken van bezettings- en aanverwante instanties. Tot noemenswaardige problemen kwam het 

echter niet.463 Ook de eerste jaren na de oorlog werd er weinig aandacht besteed aan de 

ontginningen. Er werd toen wel al voorzien dat de werkloosheid ging stijgen en dat de taak van de 

N.V. weer groter ging worden door de verwijzing van arbeidsbureaus van arbeiders naar de D.U.W., 

welke wenste de werknemers op projecten van het Lantschap Drenthe te werk te stellen.464 De N.V. 

zag de nabije toekomst positief in, blijkens het volgende citaat: ‘’Voor de eerstkomende jaren bieden 

de woeste gronden welke de N.V. ter beschikking staan nog een ruime werkgelegenheid, en kan de 

vennootschap verwachten dat aan de doelstelling: verhoging van de opbrengst van de gronden, in 

ruime mate zal worden voldaan. De in dit opzicht voor de N.V. weinig productieve oorlogsjaren 

moeten thans als beëindigd kunnen worden beschouwd.’’465  

Vanaf 1948 is inderdaad weer een stijging te zien van de ontginning van de woeste gronden. Het 

toenemende aantal beschikbare arbeidskrachten zorgde weer voor productieve jaren. Eén van de 

gesproken personen maakte deze productieve  ‘D.U.W. periode’ zelf mee en zei hierover het 

volgende: ‘’Toen na de oorlog de D.U.W. arbeiders naar Ruinen kwamen werd het een drukte van 

jewelste hier op de heide’’.466 Tot 1959 is elk jaar dan ook ook een forse daling van het aantal woeste 

gronden te zien in de cijfers.467 Vanaf 1948 worden worden ook de eerste ontgonnen gronden 

overgedragen aan Dienst Domeinen te Zwolle.468 Door de jaarlijkse overdracht van in cultuur 

gebrachte gronden daalde de oppervlakte van de door de N.V. in beheer zijnde gronden. Vooral na 

                                                             
458 Ibidem, p. 3. 
459 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1940-1941, p. 4. 
460 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1944-1945, p. 4. 
461 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslagen 1943-1947. 
462 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1944-1945, p. 4. 
463 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1944-1945, p. 1. 
464 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1947-1948, p. 3. 
465 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1947-1948, p. 2. 
466 Interview Jan Schipper d.d. 12 december 2017. 
467 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslagen 1948-1951. & Drents Archief, 
toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583, jaarverslagen 1951-1959. 
468 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1947-1948, p. 6. 
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de fusering van de drie noordelijke maatschappijen tot ‘De Drie Provincien’ is veel woeste grond 

ontgonnen en overgedragen.469 

Werkzaamheden 

In de media werden de werkzaamheden destijds regelmatig in hun algemeenheden beschreven. 

Hieruit komt naar voren dat allereerst de grond werd gespit, waarbij een bezanding van tien 

centimeter werd toegepast, waarschijnlijk om de structuur van de vaak natte en venige bovengrond 

van de heidebodem te verbeteren. Daarna vond de zogenoemde ‘woeling’ plaats, waarbij plag en 

zand werden vermengd. Ten slotte wordt met behulp van een vleugeleg de menging voltooid. 470 

In de door de Grontmij opgestelde bewerkingsplannen worden de werkzaamheden in meer detail 

beschreven.471 Ook hier gold dat de werkzaamheden afhankelijk waren van de fysieke gesteldheid 

van de locatie. In elk geval moest er de ontginningen behoorlijk diep worden gespit, wat blijkt uit de 

bewerkingsplannen voor de ontginningen te Kalenberg. Zo moest voor plan 71150 te Kalenberg 

gespit worden tot een diepte van respectievelijk veertig, vijftig, zestig en tachtig centimeter. De 

bovenkant moest worden afgedekt met goed zand dat zoveel mogelijk uit de ondergrond moest 

worden gespit. Slechte grond moest ook hier onderin worden verwerkt. Egaliseren deed men ook 

hier door ontgraving van minder goede grond uit de hoogten (dekzandruggen) en ontgraving van 

minder goede grond uit de laagten. De kavels kregen hier een ronding van 25 centimeter. Een 

bossingel moest langs de oost en noordzijde worden aangelegd.472  

Plan 71090 moest volgens de kavelindeling op de plankaart worden ontgonnen. Het grootste deel 

moest gespit worden tot een diepte van zestig centimeter, een klein deel tot een diepte van zeventig 

centimeter. Minder goede grond moest onderin worden verwerkt en de bovenkant moest worden 

afgedekt met bruin tot lichtbruin zand. Gelijktijdig met het spitten moest het gebied worden 

geëgaliseerd, op dezelfde wijze als bij plan 71150. Bij particuliere ontginningen door N.V. Grontmij 

vond egalisatie ook op deze manier plaats. De weg die midden door het complex moest komen werd 

aangelegd door te spitten en de grond op te vullen met geel zand, tot een hoogte van twintig 

centimeter boven de kavels. Langs de oostzijde van dit complex moest een boszijde van vier meter 

breed worden aangelegd. 473 

Exploitatie van het eigen landbouwbedrijf 

N.V. Het Lantschap Drenthe had op diverse ontginningsprojecten bedrijven laten bouwen die door de 

N.V. zelf werden geëxploiteerd. Zo had de N.V. in 1942 onder andere Proeftuin het Emmerveen, 

Veenderij Amsterdamscheveld, het Gruisturfbedrijf en Landbouwbedrijf Ruinerveld.474 

Landbouwbedrijf Ruinerveld werd in het late voorjaar van 1940 geopend. Het was het eerste 

boerderijgebouw uit 1940 welke fungeerde als eigen bedrijf met als bedrijfsboer landbouwer J. 

Dekker.475 Doordat in de eerste jaren de mogelijkheid ontbrak om nieuwe boerderijen te bouwen, 

maar de ontginningen wel doorgingen, groeide het bedrijf snel, van 19,5 hectare in 1940 naar 84,10 

                                                             
469 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583. 
470 ‘’In Drenthe heeft men het druk’’ De Noord-Ooster, 31 augustus 1940. 
471 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848, nr. 71150/1 en 71090. 
472 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848, nr. 71150. 
473 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 848, nr. 71090. 
474 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1941-1942, p. 5. 
475 Idem, p. 6. 
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hectare in 1942.476 Het bedrijf kende wisselende successen. Hoewel vaak een positief 

exploitatiesaldo werkt bereikt, was deze soms ook negatief vanwege de weersomstandigheden of 

onvoorziene kosten.477 

In de eerste jaren werden hoofdzakelijk winterrogge, zomerrogge, haver, aardappelen en 

voederbieten verbouwd. Daarnaast bestond zo’n drie tot vier hectare van het teeltplan uit 

grasland.478 Het teeltplan werd in latere jaren uitgebreid met koolzaad, spurriezaad, klaverland en 

lupinen.479 De soorten kunstmest die op het bedrijf werden gebruikt waren kalizout, kalksalpeter en 

superfosfaat.480 

In het boekjaar 1947-1948 werden de meeste gronden van het bedrijf door de domeinen uitgegeven, 

waardoor toen nog ongeveer 35 hectare voor het bedrijf overbleef.481 Ook in de hierop volgende 

jaren bleef het bedrijf jaarlijks krimpen door de uitgifte van de gronden.482 Door de continue 

doorgaande uitgifte van gronden van de N.V. was het landbouwbedrijf op het Ruinerveld in 1957 nog 

het enige welke de N.V. zelf exploiteerde.483 Aan het eind van het boekjaar 1960 werd het 

landbouwbedrijf op het Ruinerveld beëindigd. De laatste bedrijfsboer was de K. Dekker, zoon en 

opvolger van J. Dekker.484  

Verpachting en uitgifte van de gronden  

De in cultuur gebrachte gronden werden door de N.V. verpacht of door de Domeinen uitgegeven aan 

derden. Een aantal pachtactes uit 1948 laten zien dat het om één-, twee- of driejarige contracten 

ging.485 Op het Ruinerveld werden tussen 1 november 1948 en 31 oktober 1951 gronden verpacht 

middels driejarige contracten aan pachters uit Echten en Fluitenberg. Het ging om oppervlaktes van 2 

hectare en 2,2 hectare, waarvoor een eenmalig bedrag van respectievelijk tachtig gulden en 132 

gulden aan de N.V. moest worden betaald. 486 Uit de jaarverslagen blijkt dat de N.V. tot 1959 nog 

gronden heeft verpacht aan derden. In dat laatste jaar waren er zes pachters die in totaal zo’n 62 

hectare grond van de N.V. pachtten.487 Naast het eigen landbouwbedrijf van de N.V. was ook de 

tijdelijke verpachting van de ontgonnen gronden een exploitatievorm die de N.V. hanteerde.488 

Zoals uit de cijfers uit de jaarverslagen naar voren kwam werden de in cultuur gebrachte gronden pas 

vanaf 1948 op grote schaal uitgegeven.489 Op de ontginning Het Ruinerveld werden zowel gronden 

uitgegeven zonder boerderij als met boerderij. In het zuiden van het gebied werden boerderijen 

gebouwd door de particulieren zelf, wat blijkt uit het volgende citaat uit een toelichting op een 

persexcursie op 24 juni 1959: ‘’ Het complex ingaande krijgen we aan de linkerhand een reeks kavels 

                                                             
476 Ibidem, p. 6. 
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 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslagen 1941- 1959. 
478 Ibidem, p. 6. 
479 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1945-1946, p. 7. 
480 Idem, p. 13. 
481 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, jaarverslag 1947-1948, p. 3. 
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484 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 5833, jaarverslag 1960, p. 5 
485 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummers 431. 
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488 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583. 
489 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 583, jaarverslag 1960, p. 5 
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van 9 à 10 hectare, welke uitgegeven zijn zonder boerderij, en waarop de betrokkenen zelf geleidelijk 

aan een boerderij bouwen.’’490 Uit verdere toelichting in het stuk blijkt dat dit de meest zuidelijke 

boerderijen op de nieuwe ‘domeinweg’ moeten zijn geweest.  

Vanuit de Ruilverkaveling Borger zijn in de jaren vijftig een aantal families op het Ruinerveld terecht 

gekomen, dit in het kader van een proefsaneringsproject voor ruilverkavelingen.491 Om ruimte vrij te 

maken voor de landbouw in Borger werden diverse landbouwbedrijven uit Borger middels een 

vergoeding beëindigd of overgeplaatst naar andere landbouwgebieden. Zo vestigden zich twintig 

boeren in de Noordoostpolder.  Ook werden vanaf 1954 zeven bedrijven overgeplaatst naar 

domeinontginningsgebieden in Drenthe, waarvan het Ruinerveld er één moet zijn geweest.492 Er zijn 

in elk geval drie families terecht gekomen op boerderijen aan de Pesserveldweg 6 (afb. 5.14), 

Domeinweg 7 (afb. 5.15) en Domeinweg 3 (afb. 5.16). 493 Het is goed mogelijk dat deze boeren 

gevestigd werden in één of meerdere van de eerder in paragraaf 5.4 behandelde boerderijen. 

 

 

 

 

 

                                                             
490 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 585, toelichting excursie. 
491 Hanskamp, 2009, p. 3. 
492 Ibidem, p. 3.  
493 Particulier archief Fré Strating, foto’s Ruilverkaveling Borger met toelichting. 

Afb. 5.14  Nieuwe ontginningsboerderij aan de Pesserveldweg 6, 1955. Bron: Particulier archief Fré Strating. 
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Afb. 5.15  Nieuwe ontginningsboerderij uit het jaar 1954 aan de Domeinweg 3, 1955. Bron: Particulier 
archief Fré Strating. 

Afb. 5.16  Nieuwe ontginningsboerderij in aanbouw aan de Domeinweg 7, 1955. Bron: Particulier archief 
Fré Strating. 
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5.6 Het landschap na de ontginningen 

Een geheel nieuw ‘Lantschap’ 

De landschappelijke veranderingen door de ontginningen van N.V. Lantschap Drenthe en N.V. De 

Drie Provincien zijn groot geweest. In een relatief korte tijd werd 470 hectare heidelandschap 

omgezet in een totaal nieuw agrarisch landschap met bouwlanden en weilanden. Vooral na de 

oorlog, vanaf 1948, zal deze transformatie niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Na de eerste 

ontginningen in het noordwesten van het Ruinerveld werd door een journalist het volgende over het 

nieuw ontstane landschap geschreven:  ‘’De gele haver stond in den wind te golven, door de 

zomerrogge liepen fluistergeruchten, het loof van de aardappels stond dof te glanzen en de 

voederbieten staken hun machtige koppen boven de aarde!’’494 Naast het feit dat de journalist veel 

gevoel had voor beeldspraak, maakt dit citaat duidelijk dat het nieuw ontstane landschap als veel 

betekenisvoller werd ervaren dan de kale heide.  

De ontstane kavelstructuur van de gronden laat een groot verschil zien met die van de particuliere 

gronden. Het nieuwe en relatief grootschalig agrarische landschap laat overal een vrij rationele 

kavelstructuur zien, de blokverkaveling komt overal op een bepaalde manier terug. Door de 

blauwdrukplanning is de referentie naar de vroegere markegrenzen totaal verdwenen. De 

transformatie van woeste grond naar een agrarisch landschap met blokverkaveling is goed te volgen 

op topografische kaarten uit 1930, 1944, 1954, 1959 en 1965 (afb. 5.17 – afb. 5.21).  

Echter, de nieuw ontstane verkaveling was niet het enige nieuwe element dat verantwoordelijk was 

voor het de nieuwe uiterlijke verschijningsvorm van het landschap. Waarschijnlijk zijn de twee 

nieuwe wegen zeker zo bepalend geweest. De Pesserveldweg, welke van Gijsselte in noordoostelijke 

richting richting Pesse liep, zal vanwege de rechtlijnigheid het landschap ook overzichtelijk hebben 

gemaakt. Dit gold eveneens voor de Domeinweg, welke ook als een rechte lijn ten westen van 

Kalenberg in zuidoostelijke richting loopt. De wegen zijn beide efficiënt en zullen gezorgd hebben 

voor een hogere mate van bereikbaarheid, wat de landschapsbeleving ook sterk veranderd zal 

hebben. 

Dan is er ten slotte de agrarische bebouwing, die een groot aandeel moet hebben gehad in de 

landschappelijke verandering. In twintig jaar tijd is het gebied van geen bedrijvigheid naar volop 

bedrijvigheid gegaan. De agrarische bebouwing langs de rechte wegen heeft voor een min of meer 

lintachtige bebouwing gezorgd, hetgeen voor de Drentse zandgronden een vrij uniek 

bewoningspatroon was. Daarnaast zullen de nieuwe boerderijen, de beplanting langs de wegen en 

langs bouw- en weilanden het zicht behoorlijk hebben verkleind, waardoor het idee van 

‘uitgestrektheid’ nog meer verdween, maar ook het idee van nutteloosheid:  ‘’Waarlijk, stiefmoeder 

aarde heeft haar rol eens en voorgoed uitgespeeld. Deze heidegrond, die eeuwenlang slechts het 

bijenvolk tot honingproductie aanzette, zal voortaan in honderdvoudig nuttiger voorbrengingsproces 

begrepen zijn!’’495 

 

 

                                                             
494 ’’Ontginningen en werkverruiming in Drenthe’’, artikel De Maasbode, 28 augustus 1940. 
495 Ibidem. 
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Kaartenreeks van de ontginningen door N.V. lantschap Drenthe en N.V. De Drie Provinciën  

  

Afb. 5.17  Situatie 1930. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1930. 
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Afb. 5.18  Situatie 1930. Bron: Bonnekaart bladnummer 239, 1944. 
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Afb. 5.19  Situatie 1954. Bron: Topografische kaart 1953. 
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Afb. 5.20  Situatie 1959. Bron: Topografische kaart 1959. 
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Afb. 5.21  Situatie 1965. Bron: Topografische kaart 1965 
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Afb. 5.22  Huidige situatie van het deel van het studiegebied waarbinnen zich de ontginnignscomplexen van N.V. Het 
Lantschap Drenthe en De Drie Provincien bevonden. Bron: Topografische kaart 2015. 
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5.7 Het huidige landschap 

Fotoserie van het huidige landschap  
 

 

 

 

 

 

  

Afb. 5.24  Bouw- en grasland langs de pesserveldweg. 

Afb. 5.23  Bouw- en grasland langs de pesserveldweg. 
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  Afb. 5.25  Bouw- en grasland ten zuiden van de gijsselterweg. 

    Afb. 5.26  Boerderij uit 1940 welke geëxploiteerd werd door N.V. Lantschap en N.V. De Drie Provincien.  
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    Afb. 5.27  De pesserveldweg in oostelijke richting. 

    Afb. 5.28   De domeinweg in noordelijke richting. 
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    Afb. 5.29  Ontginningsboerderijen langs de pesserveldweg. 

    Afb. 5.30  De Pesserveldweg in westelijke richting, met aan de rechterkant een ontginningsboerderij. 
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    Afb. 5.31   Ontginningsboerderijen met agrarische bouwwerken langs de pesserveldweg. 

   Afb. 5.32  Zicht op het ontginningsgebied ten westen van de domeinweg, met aan de rechterkant een aantal ontginningsboerderijen. 
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Het huidige landschap en zijn gebiedskwaliteiten 

In het huidige landschap zijn de meeste specifieke elementen van het in dit hoofdstuk behandelde 

ontginningslandschap nog duidelijk herkenbaar. De huidige topografische kaart laat zien dat de 

hoofdelementen nog steeds in het landschap aanwezig zijn (afb. 5.22). Het is nog steeds het 

agrarische karakter dat de boventoon voert, met veel weilanden en graslanden (afb. 5.23 en 5.24). 

Echter, met betrekking tot het typische blokverkaveling dat ontstond na de ontginningen kan gesteld 

worden dat deze op veel plekken is verdwenen. Het regelmatige patroon van de verkaveling is op 

veel plaatsen niet meer zichtbaar. Door de samenvoeging van meerdere blokken, voornamelijk in de 

jaren tachtig en negentig, is een meer onregelmatige structuur ontstaan met grote blokpercelen en 

rechthoekige percelen. Vooral ten westen van de Domeinweg en ten noorden van de Pesserveldweg 

is deze verandering goed te zien (afb. 5.34). Tevens heeft het later ontstane defensieterrein, ten 

noorden van de Pesserveldweg, het doorzicht enigszins belemmerd door de aanwezigheid van 

geboomte (afb. 5.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5.33  Verdwenen blokverkaveling ten noorden van de pesserveldweg, het defensieterrein is hier ook te 
zien. Bron: Topografische kaart uit 1965 en topografische kaart uit 2015. 

 

Afb. 5.34  Verdwenen blokverkaveling ten westen van de domeinweg. Bron: Topografische kaart uit 1965 en 
topografische kaart uit 2015. 
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In het ontginningsgebied ten zuiden van de Gijsselterweg, waar destijds de eerste ontginningen van 

N.V. Lantschap Drenthe plaatsvonden, is de kavelstructuur nog wel deels intact gebleven. De op 

elkaar aangesloten rechthoekige percelen is hier nog duidelijk op topografische kaarten te zien     

(afb. 5.35). Echter, wanneer men langs het gebied komt, is deze kavelstructuur niet als zodanig te 

ervaren. Dit komt doordat de slootjes vrij smal zijn en vrij ver van de weg afliggen. Het wekt meer de 

indruk van grote aaneengesloten weilanden en bouwlanden (afb. 5.25). De eerste 

ontginningsboerderij uit 1940, welke de N.V. als landbouwbedrijf in gebruik had, staat nog in zijn 

oorspronkelijke vorm in de hoek van dit terrein (afb. 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe ontsluitingswegen die tijdens de ontginningen werden zijn ook nu nog belangrijke 

elementen met betrekking van de rechtlijnige structuur in het gebied. Het gaat hier eigenlijk 

uitsluitend om de Domeinweg en de Pesserveldweg in aansluiting met de Molenhoek (afb. 5.27 en 

5.28). 

Een erg belangrijk kenmerk in de ontginningsgebieden van de N.V. welke ook nu nog nadrukkelijk 

naar voren komt, is de agrarische bebouwing. De meeste boerderijen hebben nog de uiterlijke 

verschijningsvorm van vlak na de ontginningsperiode. Vooral langs de Pesserveldweg zijn de 

boerderijen met hoofdzakelijk oranje dakpannen erg typerend. Interessant is dat vooral langs deze 

weg verschillende boerderijen vaak nog grotendeels identiek aan elkaar zijn, waardoor het gebruik 

van ‘standaardtypen’ boerderijen in de ontginningsperiode hier nog nadrukkelijk tot uiting komt (afb. 

5.29 en 5.30). 

De hoofdzakelijke bebouwing langs de wegen wordt nog gevormd door de ontginningsboerderijen. 

Hiertussen heeft weinig verdichting plaatsgevonden door bijvoorbeeld woningbouw. Door 

schaalvergroting in de agrarische sector heeft wel enigszins verdichting plaatsgevonden (afb. 5.31). 

Veel stallen en andere vormen van agrarische bebouwing zijn rondom de oorspronkelijke boerderijen 

geplaatst, hetgeen natuurlijk ook goed aansluit bij het vanouds agrarische karakter van het gebied. 

Tussen de boerderijen zijn er nog veel doorzichten naar het achterland, waar zo’n zestig à zeventig 

jaar geleden talloze arbeiders het spitwerk voor de ontginningsmaatschappij hebben verricht (5.32). 

Afb. 5.35  Bewaard gebleven rechthoekige blokverkaveling ten zuiden van de gijsselterweg. Bron: 
Topografische kaart uit 1965 en topografische kaart uit 2015. 
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5.8 Conclusie 
 
Het ontginningsproject ‘Ruinerveld’ van N.V. Lantschap Drenthe en N.V. De Drie Provincien is een 

grootschalig en complex project geweest. Hoewel het niet om een aaneengesloten heidegebied ging, 

maar meerdere losse gebieden, moet de verandering van het landschap vrij fors zijn geweest. Qua 

fasering en intensiteit van de werkzaamheden kan gesteld worden dat dit min of meer 

overeenkomstig is geweest met de bebossingen, welke in dezelfde periode plaatsvonden. Voor de 

Tweede Wereldoorlog is een goede start gemaakt met de ontginningen, welke vervolgens in de 

oorlog niet of nauwelijks meer plaatsvonden. Daarna kwamen de ontginningen weer langzaam op 

gang, met vooral in de jaren vijftig jaarlijks veel ontginningen. Er is toen min of meer in ‘één streep’ 

doorgewerkt, waarbij het laatste ontginningsgebied bij Kalenberg aan het eind van jaren vijftig 

gereed kwam. De rol van N.V. Grontmij en de Dienst Uitvoering Werken komt ook bij deze 

ontginningen weer duidelijk naar voren. De arbeiders kwamen in het kader van de werkverschaffing 

vanuit verschillende plaatsen naar het gebied toe en werden voor het afbreken van de werkkampen 

hier veelal ondergebracht.  

Eigenlijk kan gesteld worden dat tijdens de periode van de ‘De Drie Provinciën’ de meeste 

ontginningen hebben plaatsgevonden. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het 

diepspitten, het egaliseren van de gronden en de aanleg van wegen. Aan de basis van deze 

werkzaamheden moeten gedetailleerde plannen hebben gestaan, de plankaart voor het 

ontginningsgebied te Kalenberg laat deze details goed zien. Gezien de kavelstructuren van de andere 

gebieden, moeten ook hier dergelijke plannen aan de basis hebben gestaan met geometrische en 

rationele eigenschappen. Het rationele karakter komt eveneens terug in de rechte wegen en de 

boerderijstijl. Vooral de plaatsing van dezelfde typen boerderijen is een karakteristieke eigenschap 

dat ook nu nog in het gebied terug te zien is, maar ook het wegenpatroon en het grondgebruik 

refereren nog naar het typische ontginningslandschap, hoewel veel gewassen heden ten dage niet 

meer geteeld worden. De rechthoekige blokverkaveling is door ruilverkaveling op de meeste plaatsen 

echter verdwenen, maar waar deze nog zichtbaar is, is deze zeker waardevol. Het agrarische 

landschap van nu is kortgezegd een meer ‘up to date’ versie van het ontginningslandschap wat met 

behulp van vele mensenhanden tot stand is gebracht.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Inleiding 

In deze scriptie wordt de ruimtelijke variatie onderzocht binnen het uitgestrekte jonge 

heideontginningsgebied tussen Ruinen, Pesse, Echten en Koekange en wordt ook gezocht naar de 

ontstaanswijze en achtergrondfactoren die deze ruimtelijke variatie heeft doen ontstaan. Op basis 

van de landschappelijke uitgangssituatie, de actoren, het ontwerp, de organisatie en de uitvoering 

bleek deze verklaring goed mogelijk te zijn. De basis voor de ruimtelijke variatie in dit gebied wordt 

gevormd door drie typen ontginningen: particuliere ontginningen (hoofdstuk 3), ontginningen door 

Staatsbosbeheer (hoofdstuk 4) en ontginningen door de N.V. Lantschap Drenthe/N.V. De Drie 

Provinciën (hoofdstuk 5). Deze drie ontginningstypen worden hieronder eerst uitgebreid vergeleken 

(paragraaf 6.2). Vervolgens wordt geanalyseerd tot welke gebiedskwaliteiten dit heeft geleid en hoe 

deze in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg verankerd zouden kunnen worden (paragraaf 6.3). 

Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek (paragraaf 6.4). 

 

6.2 Overeenkomsten en verschillen: een vergelijking van de ontginningen 

van particulieren, Staatsbosbeheer en de N.V. Lantschap Drenthe/ De Drie 

Provinciën 

Landschappelijk uitgangssituatie 

Met betrekking tot de landschappelijke uitgangssituatie kan gesteld worden dat vooral het Rijk 

ruimtelijke keuzes heeft gemaakt tussen bebossing en ontginningen tot bouw- en grasland. Hieraan 

zal in eerste instantie het onderzoek van De Nederlandse Heidemaatschappij uit 1933 (jaartal) ten 

grondslag hebben gelegen.496 Over de geschiktheid van de bodem voor verschillende typen 

heideontginning werd in het onderzoeksrapport uit 1900 al uitgebreid geadviseerd. Dit advies lijkt in 

hoofdzaak te zijn overgenomen, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het ‘hoge middendeel’ dat 

hoofdzakelijk bebost is en de daar omheen liggende delen welke in aanmerking konden komen voor 

ontginning tot bouw- en grasland. Het onderzoek uit 1933 zal echter de definitieve ligging hebben 

bepaald van de verschillende typen heideontginningen.  

Bij de particuliere ontginningen bleek dat de landschappelijke uitgangssituatie geen grote invloed 

heeft gehad op de vormen van grondgebruik na de ontginningen. Er is veelal een afwisseling tussen 

beide vormen te zien. Toch kwam tijdens één van de gesprekken naar voren dat in de regel de wat 

hogere ontgonnen werden tot bouwland. Op het Koekangerveld is dit terug te zien doordat daar toch 

de meeste bouwlanden op de hogere gronden in het oosten kwam te liggen, aangrenzend aan de 

gronden van Staatsbosbeheer. De landschappelijke uitgangssituatie heeft bij de particuliere 

ontginningen wel een grote invloed gehad op het verkavelingspatroon na de ontginningen. Het 

verkavelingspatroon komt voort uit de eigendomsstructuur van de percelen, een structuur welke is 

ontstaan na de markeverdelingen. Bij de particuliere ontginningen kwam de bekende 

                                                             
496 ”Provinciale Staten van Drenthe. Werkverschaffingsobjecten’’, artikel Nieuwsblad van het Noorden, 14 
december 1933.  
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organisatiestructuur van de Boermarke hier dus na de ontginningen tot uiting in het landschap, iets 

wat bij de projecten van Staatsbosbeheer en de N.V.’s niet het geval was. 

Planontwerp  

Over de particuliere ontginningen kan gesteld worden dat het planontwerp niet meer was dan een 

bewerkingsplan met begroting, individueel afgestemd op de gesteldheid van elk perceel. Soortgelijke 

bewerkingsplannen werden ook bij de grootschalige werkverschaffingsprojecten van 

Staatsbosbeheer en de N.V.’s gebruikt. De blauwdrukplannen bij laatstgenoemde ontginningen 

stonden aan de basis van een geheel nieuw landschap. Bij Staatsbosbeheer waren het de 

bebossingskaarten met wegen en genummerde bebossingsvlakken. Functionaliteit, schoonheid en 

natuur hebben hier alle drie een rol gespeeld. Dit komt tot uiting in het functionele wegenpatroon 

met rechte, maar vaak ook gebogen wegen en de instandhouding van natuurlijke elementen, 

waarvan de Gijsselter Koelen en het Echtenerzand de twee belangrijkste zijn geweest. Bij de 

planontwerpen van de N.V.’s was het functionaliteit dat de boventoon voerde. Het rationele 

verkavelingspatroon, de rechte wegen en de bouw van dezelfde typen boerderijen onderbouwen dit 

standpunt. In het ontwerp voor de ontginningen van de N.V.’s is voor natuur weinig aandacht 

geweest. Dit was echter een vooropgezet plan, gezien de gronden waarbinnen natuurgebieden in 

stand moesten worden gehouden juist in beheer werden gegeven van Staatsbosbeheer. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan is het Suikerveen in het noordwesten, welke afgezonderd van de rest in 

aanmerking kwam voor bebossing. Hierdoor kon de boerderij welke geëxploiteerd werd door de 

N.V.’s niet langs de verharde Gijsselterweg worden gebouwd.  

Actoren, organisatie en uitvoering 

Met betrekking tot de actoren, de organisatie en de manier waarop de ontginningen werden 

georganiseerd zijn zowel overeenkomsten als verschillen naar voren gekomen. Als het gaat om de 

schaal van de projecten is het grootste verschil te zien tussen de particuliere ontginningen en de 

grote werkverschaffingsprojecten door Staatsbosbeheer en de N.V.’s. De individuele particuliere 

ontginningen waren klein opgezette projecten. Iedere particulier zorgde er zelf voor dat zijn eigen 

woeste grond werd omgezet in functionele gronden. In het begin werd dit door de particulieren zelf 

uitgevoerd. Vanaf de crisisjaren dertig kregen de particuliere ontginningen steeds meer het karakter 

kregen van de meer grootschalige ontginningen zoals deze vanaf het eind van de jaren dertig (maar 

vooral jaren vijftig) door Staatsbosbeheer en N.V. Lantschap Drenthe/De Drie Provinciën werden 

uitgevoerd. Dit kwam voornamelijk doordat de werkverschaffing toen een belangrijke rol ging spelen, 

waarbij de verschillende betrokken actoren ook sterk toenam. De schaal en de intensiteit waarop 

vanaf de jaren dertig de particuliere ontginningen werden uitgevoerd doet op he eerste gezicht 

denken aan een grootschalig georganiseerd ontginningsproject, terwijl het in werkelijkheid talloze 

individuele projecten zijn geweest.  

Grote overeenkomsten zijn te zien tussen de grootschalige ontginningen van Staatsbosbeheer en de 

ontginningen door N.V. Lantschap Drenthe/N.V. De Drie Provinciën. De gronden, welke tegelijkertijd 

door de Nederlandse Staat zijn aangekocht, zijn ook in de dezelfde periode grotendeels ontgonnen 

waarbij ook de intensiteit van de ontginningen vergelijkbaar is. Beide ontginningen vonden plaats in 

de periode 1938-1960, waarbij een sterke terugloop van de ontginningen tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog is waar te nemen. Zowel bij de bebossingen als bij de ontginningen door beide N.V.’s 

zijn de jaren vijftig de meest productieve jaren geweest. In die jaren was de D.U.W. bij beide 

ontginningen een belangrijke instantie, doordat deze toen verantwoordelijk was voor het leveren van 
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werkloze arbeiders aan werkverschaffingsprojecten. Bij beide ontginningen werd in de beginjaren 

gebruik gemaakt van de werkkampen te Ruinen, Echten en Gijsselte. Omdat ook beide N.V.’s enige 

gronden van Staatsbosbeheer in bewerking hadden, kan gesteld worden dat beide 

ontginningsprojecten op organisatorisch vlak enigszins met elkaar verweven waren. Bij De N.V. is de 

Dienst Domeinen een belangrijke actor geweest, daar deze instantie verantwoordelijk was voor de 

bouw van de boerderijen en de uitgifte van de gronden en boerderijen. Dit is ook een belangrijk 

aspect wat de ontginningen door de N.V.’s onderscheidt van de particuliere ontginningen: de bouw 

van ontginningsboerderijen. Bij de particuliere ontginningen werden nieuwe ontgonnen percelen 

meestal bij bestaande bedrijven gevoegd (boerenuitbreidingsontginning). 

Kijkend naar de uitvoering is één bepaalde werkvorm welke in alle typen ontginningen duidelijk 

terugkomt: het diepspitten. Aangenomen mag worden dat het diepe spitwerk met de hand aan de 

basis ligt voor het grootste deel van het landschap in het studiegebied. Vooral het vele diepsitwerk 

tijdens de grote werkverschaffingsprojecten van het Staatsbosbeheer en N.V. Lantschap/De Drie 

Provinciën is prominent naar voren gekomen. Bij de particuliere ontginningen zijn ook een aantal 

voorbeelden naar voren gekomen waarbij de diepploeg werd gebruikt. Overeenkomst tussen de 

particuliere ontginningen en de ontginningen door N.V. Lantschap/De Drie Provinciën is het meer 

vlakke landschap dat door het diepspitten en het egaliseren van de gronden is ontstaan. Ook bij de 

bebossingen werd vaak eerst diepgespit alvorens tot beplanting werd overgegaan. Ook hier zal het 

landschap daardoor op veel plekken vlakker zijn geworden. Een prominente actor bij alle typen 

ontginningen is N.V. Grontmij gebleken. Deze heeft zowel bij de particuliere ontginningen als de 

grootschalige ontginningen een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de plannen en de 

dagelijkse leiding over de werkzaamheden.  

 

6.3 Het nieuwe landschap en de huidige gebiedskwaliteiten 

Ruimtelijke variatie 

De diverse genoemde verschillen tussen de verschillende ontginningstypen zijn op verschillende 

manieren in het landschap tot uiting gekomen. We hebben het hier over de in de probleemstelling 

genoemde ruimtelijke variatie. Deze ruimtelijke variatie wordt in de basis bepaald door twee vormen 

van grondgebruik die zijn ontstaan na de ontginningen: (1) staatsbos en (2) gronden welke bestemd 

zijn voor agrarische doeleinden. Er kan gesteld worden dat het staatsbos het centrum van het 

ontginningsgebied heeft gevormd met daar omheen zowel de particuliere ontginningsgebieden als 

de ontginningsgebieden van de N.V.’s.  

Wanneer verder wordt ingezoomd op boswachterij Ruinen, wordt duidelijk dat dit meer is dan een 

aaneengesloten gebied met bomen. Karakteristiek is in elk geval de padenstructuur die over het 

algemeen rechtstreeks uit het planontwerp zijn overgenomen. Het gaat om vele paden met een 

lichte buiging, maar ook om kaarsrechte wegen. Van laatstgenoemde is de in 1941 bestrate 

hoofdweg een mooi voorbeeld. De afwisseling tussen bos en meer open natuurgebieden laat zien 

hoe men destijds al om ging met waardevol ‘natuurschoon’. Ook zijn er nog een aantal bouwwerken 

die verwijzen naar de bebossings- en beheersgeschiedenis van het gebied, waaronder een tweetal 

boswachterswoningen en het dienstgebouw van Staatsbosbeheer. Ook de werkkampen komen op 

een bepaalde manier terug in het landschap. Het zijn locaties die zowel de negatieve aspecten van 
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het verleden belichten als de vooruitstrevende gedachte welke hoorde bij de grootschalige 

ontginningen.  

Binnen het agrarische gebied welke als een soort krans om het staatsbos is gelegen, is ook 

gevarieerdheid te zien. De verschillen tussen de particuliere ontginningen en de ontginningen van de 

N.V.’s zijn ook in het landschap zichtbaar geworden. Uit het onderzoek zijn in elk geval de verschillen 

in het verkavelingspatroon duidelijk naar voren gekomen. Bij de particuliere ontginningen komt deze 

voort uit de eigendomsstructuur welke ontstaan is na de markeverdelingen. Hier is vooral een 

strokenverkaveling te zien in verschillende richtingen. Zo is deze in het voormalige Koekangerveld 

west-oost georiënteerd en in het Heeserveld noord-zuid. De ontginningen door N.V., waarbij een 

planontwerp aan de basis heeft gestaan, laten na de ontginningen een rationele blokverkaveling zien. 

De eigendomsstructuur kwam in deze gebieden dus niet in het landschap tot uiting. Vanwege het feit 

dat zowel de particuliere ontginningsgebieden als de ontginningsgebieden van de N.V. verspreid door 

het studiegebied heen liggen, was er na de ontginningen een sterke afwisseling tussen de 

strokenverkaveling en de rationele blokverkaveling.  

Naast het verkavelingspatroon zijn de particuliere ontginningen en de ontginningen door de N.V.’s in 

het landschap te onderscheiden aan zowel het wegenpatroon als de boerderijbouw. In de basis zijn 

er bij de particuliere ontginningen geen extra wegen aangelegd en boerderijen gebouwd volgens een 

specifiek plan. Dit is wel te zien bij de ontginningen van N.V. lantschap Drenthe. Door de 

aanwezigheid van rechte wegen met daaraan de ontginningsboerderijen kan men zien dat men zich 

in een ontginningsgebied van N.V. Lantschap bevindt. Toch is dit kenmerk niet overal te zien, in het 

noordwestelijke ontginningsgebied van de N.V.’s is door de Dienst Domeinen enkel de boerderij uit 

1940 laten bouwen, welke vanaf de weg overigens niet duidelijk te herkennen is.  

Huidige gebiedskwaliteiten 

In het hedendaagse landschap van het studiegebied komt de ontginningsgeschiedenis nog op 

verschillende manieren tot uiting. Binnen het complete jonge heideontginningslandschap kunnen de 

verschillende ontginningstypen nog worden herkend aan de hand van een aantal huidige 

gebiedskenmerken. Het zijn de kenmerken die benadrukken dat het jonge heideontginningsgebied 

een veelzijdig gebied is, gevormd door verschillende processen waarachter verschillende verhalen 

schuil gaan. Een schematisch overzicht laat zien hoe in het hedendaagse landschap deze 

veelzijdigheid van de ontginningen nog naar voren komen. De volgende landschappelijke aspecten 

staan hierbij centraal: grondgebruik, verkavelingspatroon, wegenpatroon en bebouwing (tabel 6.1). 
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Tabel 6.1 Overzicht van de gebiedskwaliteiten van de drie typen jonge heideontginningen binnen het 

studiegebied. 

Er moet zeker niet vergeten worden dat het juist deze verschillende landschappelijke eigenschappen 

zijn welke het complete ontginningslandschap zo interessant maken. Jonge 

heideontginningslandschappen kunnen uiteraard als één landschap worden gezien, maar wanneer er 

binnen de erfgoedsector en de ruimtelijke ordening aandacht is voor het versterken van 

bovengenoemde kwaliteiten, zal de landschappelijke diversiteit binnen jonge 

heideontginningsgebieden nog beter tot uiting komen. N.V. Lantschap Drenthe was zich er destijds in 

elk geval bewust van het feit dat er tussen Ruinen, Echten, Pesse en Koekange een interessant en 

afwisselend landschap tot stand kwam, getuige het volgende citaat: 

 

Particuliere ontginningen 
Ontginningen door 
Staatsbosbheer 

Ontginningen door N.V. 
Lantschap Drenthe/De Drie 
Provincien 

Grondgebruik Agrarisch (bouwland, weiland 
en grasland). 

Productiebos, natuur en 
recreatie. 

Agrarisch (bouwland, weiland en 
grasland). 

Verkavelingspatroon Kleinschalige 
strokenverkaveling in 
zuidoostelijke richting op De 
Achterma en De Leeuwte.  

Strokenverkaveling in 
zuidoostelijke richting op het 
voormalige Heeserveld. 

n.v.t. Rationele blokverkaveling, enkel 
nog te herkennen ten zuiden van 
de Gijsselterweg 

Wegenpatroon n.v.t. Functioneel padenpatroon 
met rechte, verharde 
paden (keienpaden) en 
gebogen onverharde 
paden. 

Rechte ontginningswegen: 
pesserveldweg en domeinweg. 
Beplanting langs de 
ontginningswegen. 

Bebouwing N.v.t. Bedrijfsgebouw 
Staatsbosbeheer. 
Personeelswoningen 
Staatsbosbeheer. 

Ontginningsboerderijen haaks op 
op de ontginningswegen. Soms 
identieke boerderijtypen. 
Karakteristieke oranje daken. 
Tussen de boerderijen doorzichten 
naar het achterland. Lintachtige 
bebouwing. Eerste 
ontginningsboerderij nog 
aanwezig ten westen van Het 
Suikerveen. 

Overig N.v.t. Lichte sporen in het 
landschap op de locaties 
van de voormalige 
werkkampen. 

N.v.t. 
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‘’Het door Staatsboschbeer in de voorgaande jaren ontgonnen en ingeplante gedeelte begint zich 

reeds aardig te ontwikkelen. De afwisselende landbouw- en boschontginning zal hier ongetwijfeld een 

aantrekkelijke streek doen ontstaan.’’497 

 

6.4 Mogelijkheden voor toekomstig onderzoek  

Hoewel dit onderzoek een goed beeld verschaft van het verhaal achter de verschillende typen jonge 

heideontginningen in het studiegebied en hoe deze verschillen hebben geresulteerd in het huidige 

gevarieerde ontginningslandschap, zijn er aanvullend nog diverse potentiële 

onderzoeksonderwerpen met betrekking tot jonge heideontginningen te noemen.  

Particuliere ontginningen 

De particuliere ontginningen komen in dit onderzoek al duidelijk naar voren. Dit is echter op basis 

van algemeenheden en enkele specifieke gevallen gedaan. Een uitgebreider onderzoek naar expliciet 

de particuliere ontginningen in en buiten het studiegebied kan meer inzicht verschaffen over de 

beweegredenen van de particulieren om tot ontginning over te gaan en de manieren waarop dit 

werd gedaan. Hoewel ontginningen werden er daadwerkelijk in het kader van werkverschaffing 

uitgevoerd? Hoe tevreden was men achteraf met de kwaliteit van de gronden? Dit zijn voorbeelden 

van vragen die binnen dit onderzoek aan de orde zouden kunnen komen. Onderzoek naar de families 

die een boerenbedrijf in bezit hadden en zelf hebben ontgonnen of hebben laten ontginnen moet 

hierbij aan de basis liggen. Het raadplegen van particuliere archieven en het gebruik maken van oral 

history kunnen hierbij belangrijke onderzoeksmethoden zijn. De laatste ontginningen vonden 

namelijk in de jaren zestig plaats, waardoor het voor de hand ligt dat veel betrokkenen en hun 

kinderen nog in leven zijn.  

Gemeentelijke werkverschaffingen 

De gemeentelijke werkverschaffing welke binnen het studiegebied als ontginningsproject heeft 

plaatsgevonden, komt in dit onderzoek kort aan bod. Het gebrek aan primaire bronnen in het 

gemeentearchief en de kleine schaal waarop deze ontginningen hebben plaatsgevonden zijn hiervan 

de oorzaken. De gemeentelijke werkverschaffing binnen de jonge heideontginningen kan een 

potentieel onderzoeksonderwerp zijn. Wellicht heeft in andere delen van Drenthe dit type 

ontginningen op grotere schaal plaatsgevonden en daardoor meer opvallende sporen in het 

landschap nagelaten. Het is aannemelijk dat in verschillende Drentse gemeentearchieven meer 

primaire bronnen hierover beschikbaar zijn. Uitvoerende instanties, werkzaamheden, organisatie, 

planontwerp kunnen binnen dit onderzoek ook belangrijke te onderzoeken facetten zijn.  

Ruimtelijke variatie in andere ontginningsgebieden 

In dit onderzoek is de sterke ruimtelijke variatie binnen het gehele ontginningsgebied duidelijk naar 

voren gekomen. Dit betrof echter een detailstudie en deze uitkomst zegt weinig over hoe dit in 

andere Drentse heidegebieden was welke vanaf het begin van de twintigste eeuw op de schop zijn 

gegaan. Een belangrijke vraag kan dus zijn in hoeverre deze ruimtelijke variatie ook in andere 

heidegebieden naar voren kwam. Zijn bijvoorbeeld in andere Drentse gebieden de particuliere 

ontginningen en de ontginningen door de grote maatschappijen ook met elkaar verweven of heerst 

                                                             
497 Drents Archief, toegangsnummer 0184, inventarisnummer 263, Jaaverslag 1944/1945, p. 4. 
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er in de regel een sterkere scheiding tussen deze ontginningstypen? Daarbij kan eveneens 

onderzocht worden in hoeverre verschillende ontginningstypen ook elders nog in het landschap van 

elkaar te zijn onderscheiden. Dit laatste biedt weer mogelijkheden voor provincie breed beleid met 

betrekking tot jonge heideontginningsgebieden. 
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Bijlage A: Kleurenkaart boswachterij Ruinen uit 1979 
 

Bron: particulier archief Lammert Zwiers, voormalig boswachter boswachterij Ruinen, Ruinerweg 20, 

Echten. 
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