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Voorwoord 
 

Opgegroeid op de grens van het zand van Westerwolde en de klei van het Oldambt heb ik mij altijd 
afgevraagd waarom het open kleilandschap en het besloten coulisselandschap twee compleet 
verschillende werelden zijn. Voor mijn bachelorscriptie mocht ik het Oldambt nader onderzoeken. 
Toen de oproep voor een masteronderzoek naar de essen van Westerwolde voorbijkwam, had dit 
niet op een beter moment kunnen komen.  

Voor u ligt mijn onderzoek naar het intrigerende essenlandschap van Westerwolde. Het betreft een 
kleinschalig gebied, waar de rijke historie zich vertaalt in bolle landbouwcomplexen, veel bomen en 
struiken en smalle kronkelende wegen en zandpaden, waarvan ik heb gemerkt dat laatstgenoemde 
niet altijd even geschikt zijn voor auto’s. 

Het scriptietraject is het afsluitende onderdeel van de masteropleiding Landschapsgeschiedenis: 
twee mooie jaren, waarin ik ontzettend veel heb geleerd over het landschap waarin we allen wonen 
en werken. Het scriptieonderzoek is een intensief traject geweest waarbij ik veel hulp en steun heb 
gehad. Daarom wil ik graag de mensen bedanken die deze scriptie mede mogelijk hebben gemaakt. 
Willem Markenstein van Staatsbosbeheer was degene die het onderwerp aankaartte en mij op het 
juiste spoor zette, dank hiervoor. De Werkgroep Landschap Westerwolde, waarin 
landschapsdeskundigen op verschillende vlakken zich verenigd hebben voor een landschappelijk 
aantrekkelijk Westerwolde, bleek een fijn klankbord waarin diverse sparringsessies mij nieuwe 
inzichten boden. Ruut Wegman (WENR, Alterra) en Jan Loots hebben mij het gehele traject geholpen 
door de vele mails en appjes, waarmee ik ze hebt bestookt, te beantwoorden en hun uitgebreide 
kennis van het gebied met mij te delen. Mijn werkgever Landschapsbeheer Groningen bood mij de 
flexibiliteit om verlof op te nemen wanneer ik dat nodig had om mijn onderzoek tot een goed einde 
te brengen. Mijn collega’s bedank ik voor het meedenken, meeleven en de interesse in het 
onderzoek. In het bijzonder dank ik Theo Spek voor zijn begeleiding tijdens dit onderzoek, maar 
vooral voor zijn onuitputtelijke enthousiasme en passie voor het landschap waarmee hij in elk geval 
mij mee heeft aangestoken. Erik Meijles bedank ik voor het fungeren als tweede lezer. Tot slot gaat 
mijn dank uit naar mijn familie, vrienden en met name mijn vriendin voor hun steun tijdens het 
proces. 

Winschoten, augustus 2019. 

Henri Naaijer 
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1.1 Aanleiding 

 
De provincie Groningen kent een grote diversiteit aan landschappen. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
de uitgestrekte kleipercelen waar aardappelen en graan op worden verbouwd en de veenkoloniën 
met hun rechtlijnige verkaveling. Daarnaast bezit Groningen net als Drenthe een fraai 
esdorpenlandschap met daarbinnen bijzondere open akkercomplexen: de essen. Zowel in het 
Gorecht (Haren) als in de Oost-Groningse landstreek Westerwolde zijn deze essen te vinden.1 
Westerwolde wordt ook wel het best bewaarde geheim van Nederland genoemd.2 Op 
landschappelijk gebied heeft hier weinig onderzoek plaatsgevonden. Het lijkt alsof Westerwolde een 
‘ondergeschoven kindje’ is in het landschapsonderzoek. Wellicht is de oorzaak te zoeken in dat het 
een relatief klein oppervlakte van de provincie beslaat of dat het geografisch gezien in een ‘uithoek’ 
gelegen is, grenzend aan Duitsland. Feit blijft dat dit gebied meer aandacht verdient en dat dit uniek 
stukje Nederland meer geprofileerd wordt. 

 
Momenteel is er veel te doen op en om de Westeresch bij Veele en op de andere historische 
akkercomplexen in Westerwolde. De Westeresch maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) en beslaat in totaal 33 hectare. De akkers zijn in eigendom en beheer bij 
Staatsbosbeheer en in pacht uitgeven aan boeren uit de streek. Naast de pachters wordt in een 
project, ESsentie genaamd, samengewerkt met de provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
Werkgroep Grauwe Kiekendief, een particuliere initiatiefnemer en omwonenden van de Westeresch. 
Om de cultuurhistorische waarde te behouden en zichtbaar te maken op de es, is de schaalvergroting 
die in de loop der jaren heeft plaats gevonden, teruggedraaid. Het project ESsentie is hier in 2018 van 
start gegaan. De acht percelen die de boeren bewerkten zijn teruggebracht naar 40 percelen. Hier 
wordt natuurinclusieve landbouw bedreven met een grotere diversiteit aan gewassen als voorheen.3  
Door de Rijksuniversiteit Groningen wordt zowel economisch als ecologisch onderzoek verricht. Om 
de nieuwe perceleringen en wegentrajecten te bepalen is gekeken naar hoe de essen er circa 
tweehonderd jaar geleden uit zagen. Interdisciplinair landschap historisch onderzoek is echter nog 
niet uitgevoerd. 

 
Door landschaps-historisch onderzoek krijgt het project ESsentie, over de essen in Westerwolde, 
waar de herinrichting van de Westeresch als pilot dient, een meer interdisciplinair karakter.3  

  

                                                           
1 Kadaster, 2016, Topotijdreis, via www.topotijdreis.nl. 
2 RTV Noord, 2018, Westerwolde, via https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196421/Westerwolde-Best-bewaarde-

geheim-van-Nederland-binnenkort-ontrafeld. 
3 Staatsbosbeheer, 2018, Natuurinclusieve landbouw op de Westeresch, via 

https://www.boswachtersblog.nl/groningen/2018/04/09/1675/. 
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1.2 Onderzoeksafbakening 
 

De onderzoeksafbakening is hieronder beschreven en bestaat uit een begrenzing in ruimte, tijd en 
thema.  

 
Uit de aanleiding is gebleken dat 
zowel Westerwolde als de 
Westeresch centraal staan binnen 
dit onderzoek. Om beide 
deelgebieden in de juiste context 
weer te geven is het van belang om 
allereerst ook de wijdere omgeving 
te onderzoeken. De nadruk zal 
echter liggen op Westerwolde en de 
Westeresch.  
 
De onderzoeksperiode is van 1832 
tot heden. Dit betreft de periode 
waarvan relatief gezien veel 
informatie beschikbaar is, onder 
andere door de invoering van het 
Kadaster in het begin van de 
negentiende eeuw.4 Van de 
kadastrale gegevens is veel 
gedigitaliseerd en beschikbaar 
gesteld via de website HISGIS van de 
Fryske Akademy. 

 
Gekozen is voor de 
gebiedsafbakening van 
Westerwolde die door Schroor en 
Meijering is  gebruikt in het boek 
Golden Raand, Landschappen van 
Groningen (afb. 1.1). Binnen dit 
gebied zijn verschillende 
landschapstypen te vinden.5 De 
nadruk zal in het onderzoek liggen 
op de hoger gelegen zandrug, waar 
de essen zich bevinden.  

                                                           
4 Fryske Akademy, 2016, HISGIS, via http://www.hisgis.nl/hisgis/rasterkaarten/welkom-op-de-hisgis-site. 
5 Schroor & Meijering, 2007, 280. 

Afbeelding 1.1 Gebiedsafbakening Westerwolde en Westeresch. 
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Alvorens te beginnen met het onderzoek is het van belang om het begrip ‘essen’ juist te definiëren. 
Spek geeft een heldere en eenzijdige definitie weer, opgesplitst in vier onderdelen: 

1. een es is een in het landschap herkenbare en ruimtelijk begrensde eenheid; 
2. het primaire gebruiksdoel van een es is de teelt van akkerbouwgewassen; 
3. een es heeft meerdere percelen en is door meerdere grondgebruikers in bezit; 
4. een es heeft geen duidelijk zichtbare interne perceelsgrenzen zoals houtwallen of – singels.6 

 
Deze definitie zal tijdens dit onderzoek naar de essen van Westerwolde gehanteerd worden. Naast 
essen zijn er in de meeste zandlandschappen ook talrijke bouwlandkampen. In tegenstelling tot de 
essen zijn dit individuele akkers die afzonderlijk of met enkele akkers tezamen zijn omgeven door een 
houtwal. Soms is het lastig het precieze onderscheid tussen beide te maken. Wat een manier zou 
kunnen zijn om het onderscheid te maken is uitgaan van de naamgeving: essen hebben in 
Westerwolde ook meestal daadwerkelijk de naam es.  

Het onderzoek richt zich voornamelijk op de ligging en de kenmerken van de essen van Westerwolde. 
De ontstaansgeschiedenis van het gebied zal niet in detail beschreven worden. Immers, dit is 
opgetekend in meerdere onderzoeken en te lezen in de literatuur zoals deze genoemd wordt in de 
volgende paragraaf: Stand van onderzoek. Waar nodig wordt, tijdens dit onderzoek, teruggegrepen 
op de literatuur. 
 

1.3 Stand van onderzoek 
 

In deze paragraaf is de huidige stand van onderzoek weergeven. Dit is verdeeld in drie schaalniveaus: 
Allereerst zal de algemene landschapsliteratuur die niet persé aan Westerwolde gebonden 
beschreven worden. Daarna is het onderzoek naar de essen in Noord-Nederland verder belicht. Het 
derde en laatste onderdeel is toegespitst op het landschap en de geschiedenis van Westerwolde. 
 

Algemene literatuur over de Groningse landschappen 
In 2007 verscheen het boek Golden Raand, Landschappen van Groningen. Dit boek is een beschrijving 
van het Groningse landschap, geschreven door Jan Meijering en Meindert Schroor in samenwerking 
met de Stichting Het Groninger Landschap. De auteurs zijn beide experts op het gebied van het 
(Groningse) landschap. Het boek biedt een overzicht van de verschillende landschapstypen in de 
provincie Groningen, waaronder Westerwolde. De geografische onderzoeksafbakening van 
Westerwolde, die gekozen is voor dit onderzoek, is afkomstig uit Golden Raand.7 

In 2016 verscheen De Atlas van Beckeringh: Het Groninger landschap in de 18e eeuw. Het werk is 
verschenen onder de redactie van Martin Hillenga, Reinder Reinders en Auke van der Woud. 
Samenwerkingspartner is de Stichting Groninger Historische Publicaties. De auteurs zijn Reinder 
Reinders, Egge Knol, Martijn van Leusen, Jan Molema en Tonnis Musschenga. De kaarten in de Atlas 
tonen de dynamische omstandigheden in het Groninger land: een gebied dat ten tijde van het 
vervaardigen van de kaarten, nog volop onderhevig was aan de inpolderingen langs de kust en de 
ontginningen van het veen in het binnenland. Het unieke van de uitgave is niet alleen de bekende 
provinciekaart met zijn 24 adellijke huizen in de rand, maar ook de vele gedetailleerde schetskaarten 
die Theodorus Beckeringh vervaardigde als voorbereiding. Hieruit blijkt dat Beckeringh vele 
voorstudies deed, voordat de provinciekaart definitief werd getekend. Het gebied rond Westerwolde 

                                                           
6 Spek, 2004, 658-660. 
7 Schroor & Meijering, 2007. 
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werd ingetekend in de tweede helft van de achttiende eeuw.8 De verwachting is dat de kaart en ook 
de schetskaarten, zullen helpen bij het onderzoek naar de essen van Westerwolde. 

Het onderzoek naar essen in Noord-Nederland 
Het onderzoek naar essen in Noord-Nederland concentreert zich voornamelijk op de provincie 
Drenthe en de essen die hier veelvuldig voorkomen.  

Het esdorpmodel dat 
is ontwikkeld door drie 
Drentse onderzoekers, 
geografen Hendrik 
Blink (1852-1931), 
Roelof Schuiling (1854-
1936) en de 
keuterboer en 
schrijver Harm Tiesing 
(1853-1936), bleek 
jarenlang niet weg te 
denken in de 
landschapswereld 
(afb. 1.2). Dit model 
stelt een dorp voor 
met een brink, 
omgeven door een 
aantal dorpsakkers en 
weidegronden. 
Omringend zijn de 
heidevelden gelegen. Hier was het ‘esdorpsysteem’ van kracht: In een dergelijk systeem werden de 
essen constant voor de teelt van rogge ingezet, wat alleen mogelijk was door sterke bemesting. De 
heidevelden leverden voedsel voor het vee dat de mest moest produceren.9  

De Groningse H.J. Keuning zorgde ervoor dat bovenstaand model de norm werd. Keuning toetste alle 
Nederlandse landschappen aan de Drentse situatie en gaf de mate aan waarin ze afweken: waar 
andere gebieden de sporen dragen van eeuwenlange ontwikkelingen, geeft het Drentse 
esdorpenlandschap de middeleeuwse situatie weer.10 In de jaren 80/90 van de 20ste eeuw begon dit 
beeld langzamerhand af te brokkelen. Nadat bleek dat het dorp Peelo vaak is verplaatst, kwam het 
proefschrift van J. Bieleman Boeren op het Drentse zand 1600-1910 uit in 1987. Bieleman wist aan te 
tonen dat de landbouwgeschiedenis van Drenthe na 1600 zeer dynamisch is geweest.11 

In 2004 promoveerde Theo Spek in Wageningen met een proefschrift van 1100 pagina’s mét losse 
kaartenbijlage genaamd Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Het 
omvangrijke werk is verdeeld in twee tekstbanden. De tekstbanden zijn verdeeld in zeven delen, die 
uiteenlopende onderwerpen behandelen. Deel 4 van het proefschrift bevat een beschrijving van de 
landbouw in het gebied. Centraal staat daarbij de verbinding tussen historische, archeologische, 
paleobotanische, bodemkundige en naamkundige bronnen. De landbouwfactor komt bij dit 
Westerwoldse onderzoek terug in de detailstudie naar de Westeresch. Deel 4 van het proefschrift 

                                                           
8 Studiekring Historische Kartografie. De atlas van Beckeringh, 2016, via 

https://www.historischecartografie.nl/publicaties/2016/06/atlas-beckeringh-groninger-landschap-18e-eeuw/; 
Reinders et al.,2016. 
9 Spek, 2004, 27. 
10 Keuning, 1963; 1979. 
11 Bieleman, 1987. 

Afbeelding 1.2 Recente modeltekening van een Drentse es naar het idee van o.a. Roelof Schuiling. 
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kan van grote waarde blijken voor het onderzoek en bespreekt de ontstaansgeschiedenis van de 
essen van Drenthe. In de dissertatie van Spek wordt al gesproken over dat de ontstaansgeschiedenis 
niet los gezien kan worden van de genese van de open akkercomplexen elders in Europa en dus ook 
in Nederland. In het Westerwoldse onderzoek is gekozen om de landschapsgenese en de 
ontstaansgeschiedenis niet te behandelen, deel 5 in de dissertatie van Spek is een gedegen basis 
voor het Westerwoldse onderzoek. Deel 6 behandelt de plaggenbodems met de bijbehorende 
opbouw van de plaggen. Het oude beeld van een geleidelijke ophoging (één centimeter per eeuw is 
vaak als vuistregel gebruikt) is door eerdere publicaties van Spek al onderuitgehaald. In Drenthe 
leidde pas de zeventiende-eeuwse intensivering van de landbouw tot een versnelde ophoging van de 
essen met mest waarin plaggen zijn verwerkt. De Westerwoldse essen zijn in sommige opzichten 
gelijk aan die van Drenthe.12 

Het onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van Westerwolde 
In 1945 promoveerde Jan Everhardus Muntinga uit Beerta met de dissertatie Het landschap 
Westerwolde. De landbouwkundig ingenieur belichtte het landschap van Westerwolde vanuit een 
landbouwkundig oogpunt. Muntinga tracht voornamelijk Westerwolde voor en na de ‘ontsluiting’ te 
beschrijven, oftewel een ‘oud’ en ‘nieuw’ Westerwolde. Met de ‘ontsluiting’ wordt onder andere de 
aanleg van wegen, kanalen en een tramlijn bedoeld. Volgens Muntinga heeft dit grote wijzigingen in 
het landschap teweeggebracht. Allereerst is beschreven hoe Westerwolde is gevormd: welke 
invloeden in de prehistorie invloed hebben gehad op de vorming van het landschap van 
Westerwolde. Daarna wordt het landschap Westerwolde belicht van voor de ‘ontsluiting’. De 
hoofdstukken die daarop volgen beschrijven het proces van de ‘ontsluiting’ en andere factoren die 
voor het vormen van een ‘nieuw’ Westerwolde hebben gezorgd en de situatie na de ‘ontsluiting’. Als 
laatste belicht Muntinga de demografische omstandigheden en doet hij aanbevelingen over welke 
toekomstige maatregelen getroffen moeten worden ter verbetering van de landbouwkundige 
processen die ten goede komen aan het Westerwoldse landschap. Hoewel de dissertatie van 
Muntinga ruim 70 jaar oud is, kan deze nog steeds als goede informatiebron dienen voor het 
onderzoek naar de essen in Westerwolde. Waar voor gewaakt moet worden is dat de informatie en 
resultaten niet achterhaald zijn door nieuwere onderzoeken.13 Het boek heeft een erg praktische 
inslag waarin gedetailleerde beschrijvingen van opbrengsten per gewas en precieze afmetingen van 
percelen te vinden zijn. Ook beschrijft hij het landschap van Westerwolde in de betekenis van een 
bestuurlijke eenheid. Muntinga noemt de essen sporadisch in zijn proefschrift maar gaat er niet 
uitvoerig op in. 

In de jaren 1991 – 1998 heeft de Stichting Gebroeders Hesse Fonds een serie boeken uitgegeven over 
de geschiedenis van Westerwolde. Vanaf 1991 is elk jaar een boek uit in de serie met een eigen 
thema verschenen. Het eerste boek was volledig gericht op het landschap Westerwolde. Daarna 
kwam achtereenvolgend: De bevolking, Middelen van Bestaan, De Kerken, Bestuur & Rechtspraak, 
Welzijn, Gezondheid, Onderwijs en Urnen & Essen uit. Als laatste is een biografische schets 
uitgebracht over Wilke Roelf Hesse (1894 – 1987). De familie Hesse was een boerenfamilie met een 
lange traditie in Westerwolde. In 1987 stierf de heer Wilke Roelf Hesse op 93-jarige leeftijd. Na zijn 
overlijden is in overeenstemming met de laatste wilsbeschikking van de heer Hesse, de Stichting 
Gebroeders Hesse Fonds in het leven geroepen.14 Alle delen zullen relevant zijn voor het onderzoek. 
Met name de delen Urnen en Essen en Het Landschap zijn van toepassing op het onderzoek naar de 
Westerwoldse essen. Eerst genoemde beschrijft Westerwolde voordat er veenvorming plaats heeft 
gevonden. Aan de hand van archeologische vondsten waren de schrijvers in staat om een indruk te 
geven van de samenleving vele duizenden jaren geleden. Ook wordt een beeld geschetst van de 

                                                           
12 Spek, 2004, 1006-1010. 
13 Muntinga, 1945, 1. 
14 Stichting Gebroeders Hesse Fonds. Publicaties, nd., via 

http://www.stichtinggebroedershessefonds.nl/publicaties-en-projecten/publicaties/. 
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essen en hoe deze in gebruik zijn genomen, hetzij op een wat beknopte manier.15 Het Landschap 
beschrijft het Westerwoldse landschap als het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt 
bepaald door de samenhang en invloed van de bodem, mens, reliëf, fauna en flora, water en het 
klimaat. Het boek stelt dat de mens vooral een flinke impact heeft gehad op het Westerwoldse 
landschap en dat zij voor een groot deel hebben gezorgd voor de huidige aanblik van het landschap, 
inclusief de essen.16 

Het woningbezit in Westerwolde tussen 1568 en 1832 is beschreven door C.J. en R.M.A. Wegman. 
Van elk huis zijn de eigenaren, bewoners en hun familierelaties beschreven. Daarnaast bevat elk 
boek meerdere transparante kaarten van de huidige situatie, die over de historische situatie gelegd 
kunnen worden. Hoewel deze negendelige boekenserie wellicht minder sterk op landschap gericht is, 
kan binnen het onderzoek naar de essen van Westerwolde hiermee een goed beeld gevormd worden 
van de vroegere eigenaren van de Westerwoldse boerderijen.17 

Door de jaren heen is een aantal onderzoeken gedaan naar diverse essen in Westerwolde, 
waaronder hun bodemkundige gesteldheid. De resultaten van de onderzoeken, die weergeven zijn in 
rapportvorm, zijn van grote waarde tijdens het interdisciplinair onderzoek naar de essen van 
Westerwolde. Allereerst is er het Rapport Project Essen Westerwolde, Bodemkundig, inventariserend 
onderzoek, Hankampesch/Rijsdam Bergakkers uit 1994, geschreven door A.E. Clingeborg van Bodem- 
en milieu Consult in opdracht van de provincie Groningen. Destijds is kwaliteitsonderzoek uitgevoerd 
bij de genoemde gebieden om vrijkomende gronden van het beekdalproject Ruiten Aa direct te 
kunnen bestemmen voor het aanvullen van esdekken ter bescherming van het bodemarchief. De 
belangrijkste conclusies van het onderzoek, die tevens van belang zijn voor het onderzoek naar de 
Westerwoldse essen zijn de volgende: De essen vormen een bron van archeologica en historie, de 
beste manier voor het verkrijgen van een goed inzicht in de bodemgesteldheid is het uitvoeren van 
een detailkartering, waarbij tien boringen per hectare voldoende zijn.18 

De provinciaal archeoloog van Groningen, H. Groenendijk, gaf in 2000 opdracht aan het Wageningse 
onderzoeksinstituut Alterra (huidig WENR), om een kort onderzoek uit te voeren naar de 
bodemopbouw van twee escomplexen ten zuiden van Vlagtwedde. Gilbert Maas en John Muller 
voerden het onderzoek uit. Het onderzoeksrapport kreeg de titel: De Bodem van de Lage Esch en 
Gravenbrugs Esch, Veldbodemkundig onderzoek van twee essen in Westerwolde ten zuiden van 
Vlagtwedde. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de onderzochte essen in grote mate 
onderhevig zijn aan de huidige landbouw met betrekking tot te diep ploegen en egalisering ten 
behoeve van efficiëntie.19 

In 2001 hebben Alterra en het Archeologisch Adviesbureau RAAP, in opdracht van de toenmalige 
Dienst Landelijke Gebied Groningen, een onderzoek uitgevoerd in het kader van de voorbereidingen 
tot inrichting van de toenmalige Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuur Netwerk 
Nederland) in Westerwolde. Met de titel Archeologische verwachtingen in Westerwolde, zijn in het 
rapport de landschappen van het gebied beschreven. Dit is gedaan aan de hand van verschillende 
kaarten. Daarna is de waardering betreffende de archeologie gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Gilbert Maas, Theo Spek, Roosmarijn Haring en Jan Molema. De onderzoekers kwamen tot de 
conclusie dat ingrepen om het cultuurhistorische waardevolle landschap van oudsher te herstellen, 
kansrijk zijn. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld steilrandherstel of profielherstel. Voor de velden en 
vennen die onderzocht zijn, is het bodemprofiel herstellen, afgraven, opvullen van laagten, aanleg 
van poelen, begreppeling, herstel van houtwallen en het herstellen van sloten erg kansrijk te 

                                                           
15 Groenendijk & Waterbolk, 1998. 
16 Delvigne & Koopman, 1991. 
17 Wegman & Wegman 1994, 1995. 
18 Clingeborg, 1994, 1 en 20. 
19 Maas, 2000, 2-4. 
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noemen.20 Bij het Westerwoldse onderzoek is vooral de eerste conclusie van belang: steilranden en 
dergelijke profielen zijn ook in Westerwolde aanwezig, of zijn daar ooit aanwezig geweest. 

Henny Groenendijk schreef in 1997 Op zoek naar de Horizon, Het landschap van Oost-Groningen en 
zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr. De archeologische beschrijving van de drie 
verschillende landschapstypen in Oost-Groningen zijn het resultaat van een tien jaar durend 
onderzoek van onder andere Groenendijk. Hij plaatst in het boek de bewoningsgeschiedenis van het 
gebied in de context van het toenmalige landschap. Hierbij maakt hij gebruik van archeologische, 
bodemkundige, toponymische en geologische inzichten. Door deze interdisciplinaire benadering zal 
dit boek van grote waarde zijn voor het onderzoek naar de essen van Westerwolde.21 Groenendijk 
beschrijft gedetailleerd het landschap van Westerwolde en diens bewoners vanuit het 
archeologische perspectief. 
 

1.4 Probleem- en doelstelling 

 
Zoals blijkt uit de stand van onderzoek is het landschap van Westerwolde vanuit diverse invalshoeken 
bekeken. Tot dusver is echter nog geen interdisciplinair onderzoek gedaan naar de essen en 
akkercomplexen in Westerwolde in de periode 1832 tot heden. Ook over het detailgebied, de 
Westeresch bij Veele, is geen literatuur gevonden. De essen kennen een uitgebreide historie die tot 
op heden te fragmentarisch aan bod is gekomen in de onderzoeken.  

Het doel van dit onderzoek is om door middel van een interdisciplinaire aanpak een basis neer te 
leggen waarmee landschapsorganisaties en eigenaren van essen, die actief zijn in Westerwolde, de 
essen kunnen inrichten op een cultuurhistorisch verantwoorde manier. Dit krijgt vorm door een GIS-
database waarin alle essen in het studiegebied zo uitgebreid mogelijk beschreven zijn, met alle 
gevonden informatie. Daarnaast is een doel van dit onderzoek om een gedegen fundament neer te 
leggen voor vervolgonderzoek. 
 

1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
In het kader van het onderzoek naar de essen in Westerwolde is een tweetal onderzoekthema’s 
vastgesteld: 

A. ligging en kenmerken van de essen in Westerwolde; 
B. detailstudie van de Westeresch bij Veele. 

 

Thema A – Ligging en kenmerken van de essen in Westerwolde  
Binnen het eerste thema is aan de hand van de fysisch-geografische processen onderzocht waarom 
de essen gelegen zijn op de locaties waar ze liggen. Binnen dit thema spelen analyses in een GIS een 
belangrijke rol.  Een GIS-database is ingericht met alle essen van Westerwolde. Daarnaast is een 
nauwkeurige essenkaart van Westerwolde gemaakt inclusief de benamingen. Zo uitgebreid mogelijk 
is in deze database informatie verschaft over de fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke en 
toponymische kenmerken. Op basis hiervan is tenslotte een nieuwe typologie ontworpen van de 
essen van Westerwolde: welke hoofdtypen komen we in deze landstreek tegen? Voornoemde zaken 
leiden tot de volgende vraagstelling: 
 

                                                           
20 Haring et al., 2001, 7-9. 
21 Groenendijk, 1997. 
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Onderzoeksvragen:  

A1: Waar lagen in de periode 1832-heden in Westerwolde de essen, op welke manier waren deze 
begrensd?  

A2: Welke fysisch-geografische kenmerken (geomorfologie, bodem) hadden deze essen en welke 
grote lijnen zijn daarin te onderscheiden over de locatiekeuze van deze akkercomplexen?  

A3: Welke cultuurlandschappelijke kenmerken (oppervlakte, aantal percelen 1832, kavelvormen en 
verkavelingspatronen, soort esranden, wegenpatronen, bijzondere landschapselementen) hadden 
deze essen en welke grote lijnen zijn daarin te onderscheiden? 

A4: Welke benamingen hadden de essen van Westerwolde, welke karakteristieke veldnaamtypen 
kwamen in de periode 1832-heden op deze essen voor en wat kan op grond hiervan worden 
afgeleid over het vroegere landschap van deze essen? 

A5: Welke samenhangen zijn waar te nemen tussen de fysisch-geografische, 
cultuurlandschappelijke en toponymische kenmerken van de Westerwoldse essen en welke 
typologie kan op basis daarvan worden opgesteld? 

 

Thema B - Detailstudie van de Westeresch, Veele 
Nadat een breder overzicht is verkregen van de ligging en kenmerken van de essen van Westerwolde 
wordt ingezoomd op één specifieke es: de Westeresch bij Veele. 

Onderzoeksvragen:  

B1: Welk gedetailleerd reliëf en welke bodemopbouw (kenmerken ondergrond en plaggendek) kent 
de Westeresch en wat kan hieruit worden afgeleid over de ontstaansgeschiedenis en 
bodemgeschiktheid van de verschillende onderdelen van deze es? 

B2: Hoe heeft het historische cultuurlandschap van de Westeresch zich vanaf 1832 tot heden zich 
ontwikkeld (verkaveling, wegenpatroon, esrand)? 

B3: Welke eigendomsverhoudingen kende de es in 1832 en welke samenhang met de boerderijen 
in de omgeving valt daaruit vast te stellen? 

B4: Wat kan worden achterhaald over de landbouw op de Westeresch vanaf 1832 tot heden 
(gewaskeuze, rotatiesysteem, grondbewerking, bemesting)? 

B5: Welke adviezen over toekomstige inrichting en gebruik volgen uit het historische onderzoek van 
de Westeresch van Veele (en eventueel andere essen in het gebied)?  
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1.6 Bronnen en methoden 

 
Literatuurstudie 
De landschappelijke ontwikkelingen van Westerwolde en de landbouwgeschiedenis zal voornamelijk 
uit bestaande bronnen gedestilleerd worden. Uiteraard is het nodig om de informatie uit de 
literatuur kritisch na te kijken of deze niet achterhaald is of onjuistheden bevat door verkeerde 
overname of interpretatie uit andere literatuur. 

Historische kaartanalyse 
Aan de hand van historische kaarten kunnen veel gegevens over de ontwikkelingen en geschiedenis 
van een landschap ontdekt worden. Vooral verkavelingspatronen en -grenzen zijn veelal duidelijk 
aangegeven op kaarten. Hiermee kan de ontwikkeling in ontginning bijvoorbeeld duidelijk 
gereproduceerd worden.  

Sinds 2016 is de door het Kadaster gelanceerde Topotijdreis een erg veel gebruikte website om 
historische kaarten te raadplegen én te vergelijken. Door middel van een slidesysteem is eenvoudig 
door de eeuwen heen schuiven. Het kaartmateriaal reikt van 1815 tot op heden. De kanttekening 
moet wel gemaakt worden dat de slider op elk jaartal tussen 1815 en nu gezet kan worden, maar dat 
betekent niet dat de getoonde kaart daadwerkelijk de situatie in dat exacte jaartal laat zien.22 

De detailstudie van de Westeresch bij Veele vergt onderzoek op perceelsniveau. Dit kan door middel 
van de website HISGIS van de Fryske Akademy gerealiseerd worden. De website geeft informatie 
vanaf 1815 over eigenaren, type landgebruik, oppervlaktes en de opbrengsten per hectare weer.23 

In 1781 bracht Theodorus Beckeringh zijn Kaart Of Land Tafereel Der Provincie Van Groningen En 
Ommelanden, oftewel ‘De Beckeringh-kaart’ uit. De kaart is de meest uitgebreide en gedetailleerde 
kaart van de provincie Groningen in de 18de eeuw. De kaart heeft een schaal van circa 1:85.000. 
Hoewel de kaart fraai is vormgegeven en voor het onderzoek naar de essen in Westerwolde enkel 
een bron zal vormen voor toponiemen uit de 18de eeuw en sierlijke kaartbeelden, moet gezegd 
worden dat de nauwkeurigheid van de kaart te betwisten valt. Daarnaast zijn verkavelingen niet op 
de kaart weergegeven.24 

De Topografische Militaire kaart (TMK) uit 1850 was de eerste serie gedetailleerde topografische 
kaarten die gemaakt werden voor heel Nederland. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale 
minuutplans met de schaal 1:50.000.25 

De Chromotopografische Kaart des Rijks (Bonnebladen of Bonnekaarten), is te beschouwen als de 
opvolger van de TMK. De Bonnebladen (1930), met schaal 1:25.000, is veel gebruikt in het onderzoek 
naar de essen van Westerwolde door de gedetailleerde weergave. De essen zijn duidelijk aangegeven 
op de kaart door middel van witte vlakken. De Bonnebladen zijn bij uitstek de ideale bron van 
informatie bij het bestuderen van het landschap in de vroege twintigste eeuw.26 

Vanaf 1930 zijn met regelmaat gedetailleerde topografische kaarten tot stand gekomen die als bron 
kunnen dienen voor informatie bij het onderzoek naar de essen in Westerwolde.27 

  

                                                           
22 Kadaster, 2016. Topotijdreis, via www.topotijdreis.nl. 
23 Fryske Akademy, 2016, HISGIS, via http://www.hisgis.nl/hisgis/rasterkaarten/welkom-op-de-hisgis-site. 
24 Nazaten de Vries 2007, Theodorus Beckeringh en de Beckeringh-kaart, via 

http://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Personen/Beckeringh.html ; Reinders et al.,2016. 
25 Fryske Akademy, 2016, HISGIS, via http://www.hisgis.nl/hisgis/rasterkaarten/TMK. 
26 Fryske Akademy, 2016, HISGIS, via http://www.hisgis.nl/hisgis/rasterkaarten/bonnebladen. 
27 Kadaster, 2016, Topotijdreis, via www.topotijdreis.nl. 
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Archiefonderzoek 
Archiefonderzoek kan helpen bij het naar boven brengen van vernieuwende informatie. Uit 
archiefonderzoek van derden blijkt dat veel informatie in de archieven te vinden is over 
Westerwolde. Het gaat hier om transcripties van de Westerwoldse rechterlijke archieven (1628-
1803) en de notariële archieven (1811-1832). Deze archiefstukken zijn beschikbaar gesteld voor het 
onderzoek naar de essen van Westerwolde. Hoewel de archiefstukken grotendeels gedateerd zijn 
vóór de onderzoeksperiode, is de hoop toch dat de stukken uit de archieven van toegevoegde 
waarde zijn en vernieuwende inzichten kunnen.28 

Analyses met behulp van GIS 
Met behulp van Geografische Informatie Systemen zijn digitaal ruimtelijke analyses uit te voeren. 
Door verbanden te leggen, geografische en landschappelijke informatie te bundelen en overzichtelijk 
weer te geven kan nieuwe informatie boven water komen.29 Daarnaast kan een GIS ruimtelijke 
gegevens en informatie visualiseren. De data die benodigd is voor GIS is tegenwoordig steeds meer 
verkrijgbaar via open-dataportalen. Het Nationaal Georegister biedt veel informatie aan over 
uiteenlopende onderwerpen, waaronder landschapsinformatie zoals geomorfologische 
omstandigheden, waterlopen, aardkundig waardevolle locaties en dergelijke30. Ook de 
Rijksuniversiteit Groningen heeft een open-dataportaal.31 

Te allen tijde moet de metadata van de opendata in de gaten worden gehouden. Hierin is te vinden 
wie de eigenaar van de data is, waar de informatie vandaan komt en dus hoe betrouwbaar deze is. 

Veldonderzoek 
Om primair bronmateriaal te verkrijgen is het van belang om naast de bureaustudies, ook 
veldonderzoek te doen naar de huidige situatie en wat nog te vinden is van eerdere tijden. Tijdens 
het onderzoek worden acht bodemboringen met een Edelmanboor gedaan in een dwarsraai om de 
bodemgesteldheid te onderzoeken. Aan de ene kant zal dit veldonderzoek plaatsvinden om 
bestaande informatie te checken. Aan de andere kant worden de resultaten van het veldonderzoek 
gebruikt om nieuwe inzichten te genereren.  

Oral history 
Een belangrijke bron van informatie zijn gesprekken met betrokkenen. Dit zijn inwoners van het 
gebied en boeren die in het gebied leven en werken. Sommige van deze boeren bewerken de akkers 
van Westerwolde al generaties lang. Ook gebiedsdeskundigen met elk hun eigen specialisme zijn een 
belangrijke bron van informatie. De kennis en informatie die deze mensen bezitten is meestal niet op 
papier vastgelegd en kan enkel door het gesprek aan te gaan van waarde zijn voor het onderzoek. 

  

                                                           
28 R. Wegman. Mondelinge toelichting, juni 2018. 
29 In het onderzoek naar de essen van Westerwolde wordt gebruik gemaakt van de software van Esri: ArcMap 

en ArcGisPro. 
30 Nationaal Georegister, nd, Geo-informatie, via 

http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search. 
31 University of Groningen. Open Data, nd, via www.opendata.rug.nl. 
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1.7 Ligging van de essen 

 

Geografische ligging  
Westerwolde is gelegen in 
Oost-Groningen. 
Landschappelijk gezien vormt 
Westerwolde niet per definitie 
een eenheid. Grofweg valt 
Westerwolde uiteen in drie 
verschillende onderdelen die 
aansluiting vinden bij de 
omliggende gebieden: in het 
oosten het rivieren- en 
dekzandlandschap van het 
Duitse Eemsland, in het 
westen en zuiden het 
verveningslandschap van de 
Groningse en Drentse 
Veenkoloniën en in het 
noorden het Reiderland/ 
Oldambt met haar grote 
uitgestrekte kleigebieden.32  

De essen en bouwlandkampen 
in Westerwolde zijn in de 
vorm van een halve maan 
gelegen vanaf 
Wedde/Onstwedde tot aan 
Ter Apel en volgen het 
beekdal met de 
dekzandruggen en -koppen 
(afb. 2.1). Het zijn in totaal 66 
stuks. De essen concentreren 
zich rond een viertal esdorpen 
(Wedde, Onstwedde, 
Vlagtwedde en Sellingen) en 
ongeveer vijftien 
esgehuchten, wat neerkomt 
op ongeveer drie á vier essen per dorp of gehucht. 33 Rond Vlagtwedde en ten zuidwesten daarvan is 
de dichtheid aan essen het hoogst. De locaties van de essen zijn vastgesteld met behulp van de 
kadastrale minuutplans, zoals weergegeven in HISGIS, uit 1832.   

                                                           
32 Muntinga, 1945, 2. 
33 Delvigne & Koopman, 1991, 59-61. 

Afbeelding 2.1 Ligging van de essen, geprojecteerd op de landschapstypen van 
Schroor & Meijering (2007). 
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Ruimtelijke analyse 
Het Westerwoldse lint met essen is langgerekt en heeft een lengte van circa 24 km. Allereerst 
worden drie willekeurige essen met elkaar vergeleken om een eerste beeld te vormen van de 
bijzondere landschapselementen. De essen liggen op gelijke afstand van elkaar. De meest noordelijke 
van de drie voorbeelden de Noorderesch van Wedde, de middelste het Doene Veld ten noorden van 
Weende, de meest zuidelijk de Esch Ter Haar net ten noorden van Ter Apel (afb. 2.2). Het eerste dat 
opvalt is dat de essen alledrie gelegen zijn op dekzandruggen. In de verkaveling zijn tevens de 
verschillen zichtbaar: de Noorderesch en de Esch Ter Haar bezitten een smalle opstrekkende 
verkaveling en zijn veelal onsystematisch en onregelmatig ingedeeld. De es bij Weende, het Doene 
Veld heeft een meer regelmatige verkaveling en bezit grotere percelen. 

 

 

  

Afbeelding 2.2 Vergelijking van drie willekeurige essen in Westerwolde: Esch Ter Haar, Doene Veld en Noorderesch. 
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1.8 Fysisch-geografische kenmerken 
 

Inleiding 
Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk richt dit onderzoek zich voornamelijk op de ligging en de 
kenmerken van de essen van Westerwolde. Enkel de geomorfologische ontwikkelingen die direct 
invloed hadden op het huidige landschap van Westerwolde en haar essen zullen kort worden 
beschreven. Vervolgens wordt bekeken welke fysisch-geografische ligging de 66 vastgestelde essen 
van Westerwolde hebben.34 

Hoofdlijnen van de geologie van Westerwolde 
De Cromer- en Elster-ijstijden leverden weinig of geen sporen aan het aardoppervlak, hoewel de 
laatstgenoemde wel de ondergrond sterk heeft bepaald. Op geringe diepte zijn op sommige plekken 
nog de sporen (potklei) terug te vinden van deze ijstijd. In het landschap van Westerwolde zijn de 
sporen uit het Saalien, de een na laatste ijstijd, duidelijk terug te vinden. Het landijs breidde zich 
tijdens het Saalien uit over half Nederland. Het ijs had een dikte van minstens 200 meter. Het ijsfront 
nam grote hoeveelheden gesteentepuin en grondresten mee die tijdens het transport vermengd 
werden. Na het afsmelten van het ijs bleef dit materiaal achter in de vorm van keileem: een mengsel 
van leem, zand en gesteente. Ten noorden van Onstwedde komt dit materiaal op minder dan een 
meter van het aardoppervlak voor.35 Ook de Hasseberg, het hoogste punt van Groningen (14 m) ten 
oosten van Sellingen bestaat voor een overgroot deel uit keileem.36 Binnen het Saalien zijn vijf 
tijdsfasen te onderscheiden. Vooral de laatste is van invloed geweest op de vorming van het 
Westerwoldse landschap. Op dat moment was nog slechts een gedeelte van Oost-Groningen bedekt 
met landijs. In deze fase stagneerde het ijsfront enige tijd. Hierdoor werden oudere afzettingen en 
het afgezette keileem op lage heuvels gedrukt en enigszins afgerond. Deze heuvels vinden we nog 
steeds in het hedendaagse landschap. Voorbeelden zijn te vinden in omgeving Winschoten, Ulsda en 
het in het studiegebied gelegen Onstwedde. Ook eerdergenoemde Hasseberg valt hieronder.37 Een 
opmerkelijk gevolg van de laatste fase van de Saale-ijstijd voor de noordelijke streken was dat de 
Eems en andere rivieren in noordwest Duitsland voor het ijsfront langs moesten stromen in 
noordwestelijke richting. Daardoor sleet het water tussen datzelfde ijsfront en de Hondsrug een diep 
dal dat door geologen wordt aangeduid als het oerstroomdal van de Hunze. Het water zorgde voor 
het uitschuren van een breed en diep dal dat tussen Emmen en Emmer-Compascuum van zes meter 
breed en ruim 20 meter diep. In de omgeving van het Zuidlaardermeer is het nog vele malen groter 
en dieper.38 Toen het ijs afsmolt raakte het oerstroomdal gevuld met zand dat door het smeltwater 
werd aangevoerd. De meest markante terreinverheffing uit de Saale-ijstijd is hier de stuwwal van 
Onstwedde. Deze opgestuwde wal bestaat uit twee ruggen: de Onstwedder Holte (11 m) en de 
Tichelberg (10 m) (afb. 2.3). In de laagte tussen de beide ruggen ligt het esdorp Onstwedde.39 
Overigens gaat het hier niet echt om stuwwallen, maar meer om ‘dumpmorenes’: ophopingen van 
keileem uit een periode van stagnerend landijs, vergelijkbaar met Gaasterland en de Havelterberg.40 

In de laatste ijstijd, het Weichselien, kwam het landijs nog één keer terug. De ijskap bereikte 
Nederland echter niet. Tijdens deze laatste ijstijd reikte het landijs tijdens haar maximale uitbreiding 
tot aan Denemarken en Sleeswijk-Holstein. Ook lag in deze periode een groot deel van de Noordzee 
droog. De matigende invloed van de zee op het klimaat in ons land was daarmee grotendeels 
verdwenen. De toendra maakte plaats voor een poolwoenstijn.41 In dit klimaat ontbrak vegetatie in 

                                                           
34 Delvigne & Koopman, 1991, 22. 
35 Delvigne & Koopman, 1991, 24. 
36 Algemeen Hoogtebestand Nederland 2. 50cm grid. ESRI Nederland 2013. 
37 Delvigne & Koopman, 1991, 24. 
38 Delvigne & Koopman, 1991, 25. 
39 Ibid. 
40 Koopman, mondelinge toelichting, april 2019. 
41 Delvigne & Koopman, 1991, 28. 
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het landschap vrijwel helemaal, hierdoor hadden krachtige winden vrij spel. Zand werd uit het 
Hunzedal opgewaaid en onder andere in Westerwolde afgezet. Hier werden lagen uit eerdere 
tijdperken bedekt met een laag zand: het dekzand. Door dominante windrichting zijn ruggen 
gevormd die voornamelijk oost-west georiënteerd zijn.42   

                                                           
42 Delvigne & Koopman, 1991, 28. 
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Geomorfologie van Westerwolde 
Wat meteen opvalt als we een blik werpen op de geomorfologische kaart is dat de essen van 
Westerwolde te verdelen zijn in twee verschillende deellandschappen (afb. 2.3): 

1. een kleinschalig dekzandlandschap (oostelijk deel; gele kleur); 
2. een grootschalig stuwwallandschap (westelijk deel; rode kleur).  

Afbeelding 2.3 Geomorfologische overzichtskaart van Westerwolde. 
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Met behulp van GIS kunnen we deze onderverdeling nader kwantificeren (tabel 2.1). De helft van de 
oppervlakte van de essen (bijna 50%) ligt op dekzandruggen, meestal op de overgang van hoog naar 
laag tegen het beekdal aan. Circa 25% van de essen is gelegen op stuwwallen, dit betreffen de eerder 
besproken Onstwedder Holte en de Tichelberg ten westen van Onstwedde. 76 hectare esgronden is 
gelegen op een beekdalbodem. Dit is waarschijnlijk terug te voeren op onnauwkeurigheden in de 
kartering en een minder goede onderlinge aansluiting van de geomorfologische kaart op de 
kadastrale minuutplannen van 1832 die zijn verwerkt in HISGIS. Een andere mogelijkheid is dat de 
essen aan de beekdalzijde enigszins zijn uitgebreid richting het beekdal, waarbij door opbrenging van 
een laag bouwlandgrond ineens toch een geschikte bodem voor akkerbouw kon worden gecreëerd. 

Locatiekeuze van essen met betrekking tot de geomorfologie 
Bij het bestuderen van de geomorfologische ligging van de essen rijst de vraag waarom men destijds 
heeft gekozen om hier akkerbouw te bedrijven en om die reden een es op deze plekken aan te 
leggen. 

In de prehistorie bedreef men de landbouw naar alle waarschijnlijkheid op stukken land die waren 
ontstaan door het kappen van stukken bos. De bruine bosgronden (moderpodzolgronden), die op 
veel plekken nog terug te vinden zijn in de ondergrond van de dekzandruggen, wijzen hierop. Er was 
in de prehistorie nog geen sprake van permanente nederzettingen op één plek, laat staan van 
permanente landbouw op een vaste locatie. De bosakkers werden niet bemest, met als resultaat dat 
de grond na enige tijd uitgeput raakte. Op andere locaties werden nieuwe stukken bos gekapt en 
begon het proces opnieuw.43 Deze landbouwcultuur wordt zwerflandbouw of shifting cultivation 
genoemd.44 De verlaten akkers herstelden zich normaliter niet naar de situatie voorafgaand aan de 
tijdelijk landbouw. Pluksgewijs vormde zich op de verlaten akkers een licht bos. Op veel plekken 
ontstond echter heide op de verschraalde gronden.45 

Westerwolde heeft een bewoningshiaat tussen de prehistorie en de vroege middeleeuwen (circa 800 
jaar). Hierdoor ontstond een duidelijke breuk tussen het prehistorische nederzettings- en 
landbouwsysteem en het door kolonisten in de middeleeuwen ontwikkelde nieuwe nederzettings- en 
landbouwsysteem.46 Spek noemt in zijn proefschrift de organische strooisellandbouw in Noord-

                                                           
43 Delvigne & Koopman, 1991, 42. 
44 Jha, 1997, 2. 
45 Klungel, 1962, 29. 
46 Groenendijk, 1997, 249. 

Code Geomorfologische landschappen en kaarteenheden 
Oppervlakt

e (ha) 
Percentag

e 

 Dekzandlandschap   

3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek) 578 48% 

2M14 
Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen 
en/of overstromingsmateriaal)  109 9% 

3L10 Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen 73 6% 

2M13 Dekzandvlakte 19 2% 

 Stuwwallandschap   

10B6 Hoge stuwwal (gestuwde grondmorene) 302 25% 

 Overig    

2R4 Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen 76 6% 

1M24 Beekoverstromingsvlakte 19 2% 

  Overige geomorfologische typen 21 2% 

  Totaal 1197 100% 

Tabel 2.1 Oppervlakte en percentage van de totale oppervlakte van de essen van de belangrijkste geomorfologische 
landschappen en kaarteenheden in Westerwolde. 
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Nederland die tot ver in zeventiende eeuw werd toegepast. Met dit bemestingssysteem vulde de 
boer zijn potstal met enkel organische materialen als gemaaide heide en varens, groene plaggen en 
bos- en heidestrooisel. Dit zijn volledig verteerbare materialen; zelfs na enkele eeuwen bemesten zal 
dit soort potstalmest niet tot een merkbare ophoging van de bouwvoor van de essen hebben geleid. 
Pas in de zeventiende eeuw zochten de Drentse en dus naar alle verwachting ook de Westerwoldse 
boeren, hun toevlucht in het gebruik van gestoken, zandhoudende plaggen. Dit leidde tot de 
zandhoudende plaggenbemesting en daarmee tot het begin van de ophoging van de bouwvoor van 
de essen.47 Het verdikken van de humeuze bovengrond was geen doel op zich, maar een gevolg van 
de toegepaste bemestingsmethode. De dikte kan tegenwoordig op sommige plekken oplopen tot een 
meter. 48  

De beekdalgronden langs de essen op de dekzandruggen en -koppen, die lagergelegen waren dan de 
bouwlanden en ook de lager gelegen zand- en veengronden werden als hooi- en weiland gebruikt: de 
meeden of meeën. Daarnaast werden ook de heidegronden gebruikt als weidegrond voor het vee.49  

Na bestudering van de kadastrale minuutplans uit 1832 kan de conclusie getrokken worden dat de 
locatiekeuze voor nederzettingen en akkerland ook samengehangen heeft met de nabije 
aanwezigheid van zowel geschikte dekzandruggen of stuwwallen voor akkerland als de nabije 
aanwezigheid van beekdalgronden voor beweiding en hooiwinning als ook van niet al te natte heide- 
en bosgronden voor begrazing, strooiselwinning en houtkap. Eeuwenlang was er immers een 
noodzakelijk evenwicht tussen deze drie landschapseenheden. De hoeveelheid vee die men aan kon, 
was afhankelijk van de oppervlakte weidegrond en van de hoeveelheid heide om plaggen van te 
steken. Daarnaast was de hoeveelheid vee weer bepalend voor de hoeveelheid mest die werd 
geproduceerd om het bouwland vruchtbaar te houden.50 Venema beschrijft dit beeld in 1869 als 
volgt: op deze grond sluiten de roggeëssen gehuchten en dorpen in, en als eilandgroepen liggen de 
bosschen, wei en bouwlanden, met de menschelijke woningen die zij bevatten, midden in de 
heidevelden, die zich hier en daar tot den horizon uitstrekken.51 

Niet alleen de aanwezigheid van de drie bovengenoemde landschapseenheden (dekzandrug, 
beekdal, heide)  was van belang bij de locatiekeuze van de essen, ook de ligging ten opzichte van 
elkaar was van groot belang. Men had de beekdalen nodig voor het voeden van het vee, de heide 
voor het steken van plaggen en de bouwlanden voor het uitrijden/uitbrengen van de mest om het 
land vruchtbaar te houden.52 Een voorbeeld hiervan is het esdorp Sellingen. Op de kaart (afb. 2.4) 
zien we de hooi- en weidegronden gelegen langs het beekdal van de Ruiten Aa. De bouwlanden 
liggen op de dekzandkoppen en -ruggen. De heidegronden zijn ten westen van de bouwlanden 
gelegen. Bij Sellingen is duidelijk zichtbaar dat de bebouwing strategisch tussen de drie genoemde 
landschapselementen is gesitueerd. 

De essen op dekzand in Westerwolde zijn in vergelijking met de essen in Brabant, Overijssel en 
Gelderland gering van omvang. Ook het essenlandschap in Drenthe is grootschaliger dan dat van 
Westerwolde. Voor een belangrijk deel is dit verschil toe te schrijven aan de verschillen in 
landschapsstructuren. De zandruggen in Drenthe zijn groter dan de Westerwoldse ruggen. Hierdoor 
waren de landbouwexpansiemogelijkheden groter dan in de andere provincies. Grote dekzandruggen 
en grondmoreneruggen konden veel grotere akkercomplexen herbergen dan kleine 
dekzandruggetjes en –kopjes. Dit verklaart waarom op bepaalde plaatsen in Westerwolde grote 

                                                           
47 Spek, 2004, 960 en 965. 
48 Klungel, 1962, 30. 
49 Delvigne & Koopman, 1991, 41. 
50 Delvigne & Koopman, 1991, 44. 
51 Venema, 1869, 5. 
52 Delvigne & Koopman, 1991, 44. 
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dorpsessen en esdorpen zijn ontstaan en op veel andere plekken alleen kleine essen van gehuchten 
of zelfs alleen een bouwlandkamp van één individuele boer.53  

Doordat relatief weinig landbouwgrond beschikbaar was in vergelijking met vergelijkbare 
landbouwgebieden in het land, is het opmerkelijk te noemen dat niet alle grotere dekzandruggen en 
stuwwallen volledig benut werden in Westerwolde. Voorbeelden hiervan vinden we onder andere bij 
de Zuidesch (dekzand) bij Sellingen en De Holte bij Onstwedde (stuwwal). De dekzandrug waar de 
Zuidesch op is gelegen, is langwerpig van vorm en volgt het beekdal van de Ruiten Aa (afb. 2.5 en 
2.6). Binnen deze grenzen waren in 1832 bouwlanden te vinden en kunnen we deze bouwlanden 
gezamenlijk omschrijven als de es. De gebieden, met de stippellijn omzoomd, zijn net zo hoog 
gelegen als de gronden op de Zuid-Es en De Holte. Het betreft gemiddelde hoogtes van 9-10 m 
(Zuidesch Sellingen) en 10-11 m (De Holte, Onstwedde) boven N.A.P.54 Aangezien de Zuidesch en De 
Holte, in tegenstelling tot het met de stippellijn omzoomde gebied, onderhevig zijn geweest aan de 
stelselmatige ophogingen door de verdikking van het esdek, kan de aanname worden gedaan dat 
zowel de Zuidesch als De Holte zelfs oorspronkelijk lager gelegen waren. Geomorfologische en 
bodemkundig (Hn21) gezien, zijn geen verschillen aan te geven tussen ontgonnen en niet-ontgonnen 
gebieden. 

  

                                                           
53 T. Spek. Mondelinge toelichting, mei 2019. 
54 Algemeen Hoogtebestand Nederland 2. 

Afbeelding 2.4 De dorpsessen van Sellingen (geelwit) met hun bouw- hooi- en weidegronden volgens het historisch Kadaster 
van 1832.  



 

29 
 

Er is een aantal redenen voor bovenstaande situatie te noemen. De betreffende hooggelegen delen 
in het landschap die niet als es zijn ingericht, waren te ver van het dorp en dus de bebouwing en de 
potstal verwijderd. Gevolg was dat het niet werkbaar was om de grond in gebruik te nemen als 
bouwland. Daarnaast kan het ook zo zijn dat men de capaciteit gewoonweg niet had om de meest 
ver van de boerderij af gelegen gronden te ontginnen en in cultuur te nemen, met andere woorden: 
binnen de driedeling bouwland-grasland-heide was er mogelijk onvoldoende grasland beschikbaar 
om zoveel bouwland mogelijk te maken. Vanzelfsprekend kan het ook een combinatie geweest zijn 
van de genoemde argumenten.55 

                                                           
55 R. Wegman. Mondelinge toelichting, juni 2018. 

Bewoning  

Afbeelding 2.5 De es De Holte (witte lijn) neemt slechts een klein deel in van de gehele stuwwal van de Onstwedder 
Holte (onderbroken witte lijn). 



 

30 
 

  

Bewoning  

Afbeelding 2.6 De Zuidesch van Sellingen (witte lijn) omvat slechts een deel van de dekzandrug (onderbroken witte lijn). 
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Locatiekeuze op basis van de oorspronkelijke bodemgesteldheid 
Hierboven is onderzocht welke geomorfologische landschapseenheden door de vroegere boeren van 
Westerwolde zijn geselecteerd voor de aanleg van bouwlanden. Een analyse van de bodemkundige 
ondergrond van de essen specificeert dit verder.  

Spek noemt in zijn proefschrift de moderpodzolgronden op keileem als het meest ideale bodemtype 
om landbouw op te bedrijven in de middeleeuwen, dit zijn vruchtbare kiemen van de essen. Deze 
podzolen met een sterk lemige bovengrond (Y23x, Y23) waren in de winter niet te nat en in de zomer 
niet te droog: de ideale landbouwgrond. De moderpodzolgronden komen veel voor in Drenthe en 
ook in andere zandgebieden.56 Als we echter naar tabel 2.2 kijken, is de eerste indruk dat deze 
gronden niet voorkomen in Westerwolde. Na het verrichten van proefboringen op de Onstwedder 
Holte en de Westeresch van Veele in het kader van het hierna te beschrijven detailonderzoek naar de 
Westerwoldse essen, bleek echter dat moderpodzolgronden wel degelijk voorkomen in de 
ondergrond van Westerwoldse essen. Deze zijn echter moeilijk herkenbaar, omdat ze vaak aan de 
bovenzijde podzolisatiekenmerken (uitgespoelde E-horizont) bevatten die de bodemkarteerders 
hebben doen besluiten deze bodems als de haar- of veldpodzolgronden aan te merken. Bij het 
bestuderen van de onderliggende Bw-horizonten – en het ontbreken van de, voor haar- en 
veldpodzolgronden zo kenmerkende Bhs-horizonten -, zien we dat hier wel degelijk 
moderpodzolgronden voorkwamen ten tijde van de esontginningen.  

Uit een vijftal proefboringen op de es van de Onstwedder Holte is gebleken dat een deel van het 
gebied bestaat uit een gedegradeerd moderpodzolprofiel (afb. 2.7). In het noordelijke deel van de es 
komen intacte moderpodzolgronden voor, met een voor bouwland al evenzeer gunstige ondergrond 
van keileem binnen 120 cm diepte. Deze zouden gekarteerd moeten zijn met de bodemcode cY23x in 
plaats van cHd21 en CHn23x. Ook is waar te nemen dat de podzolering hier weinig intensief is. Als 
zodanig zijn de esprofielen op de Onstwedder Holte sterk verwant aan die van de Drentse 
esprofielen, mede vanwege de keileemondergrond. De moderpodzolgronden op de Westeresch van 
Veele worden in hoofdstuk 3 verder toegelicht. 

De gronden die het meest voorkomen in de ondergrond van de Westerwoldse essen zijn volgens de 
bodemkaart de humuspodzolgrond en dan met name de laarpodzolgronden met leemarm tot zwak 
lemig zand (cHn21) met die met sterk lemig zand (cHn23), als ook de kamppodzolgronden op 
leemarm en zwak lemig zand (cHd21). Bijna 80% van de essen in Westerwolde bevat een matig dik 
(30-50 cm) esdek. Spek beschrijft in zijn proefschrift dat de essen in Drenthe voornamelijk een dun 
(0-30 cm) esdek bevatten.57 Gezien het verschil in vruchtbaarheid tussen de essen in Drenthe en 

                                                           
56 Spek, 2004, 720. 
57 Spek, 2004, 720. 

Code Bodemtypen Opp. ha Percentage 

cHn21 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 413 35% 

cHn23 Laarpodzolgronden; lemig fijn zand 286 24% 

cHd21 Kamppodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 232 19% 

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 133 11% 

zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 46 4% 

Hn23 Veldpodzolgronden; lemig fijn zand 36 3% 

pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand 26 2% 

Hd21 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 11 1% 

  Overige bodemtypen 14 1% 

  Totaal 1197 100% 

Tabel 2.2 De oppervlakte per bodemtype in hectares en percentages. 
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Westerwolde, is dit niet wonderlijk: de essen in Westerwolde hebben noodzakelijkerwijs meer 
bemesting genoten dan de essen in Drenthe en hebben daarom doorgaans een dikker esdek.   

Op basis van de proefboringen op de Onstwedder Holte kunnen we vaststellen dat binnen de 
bodemtypen, aangegeven op de bodemkaart, enige nuance aangebracht dient te worden. Om vast te 
kunnen stellen hoe groot de moderpodzolgrondgebieden zijn en wat precies de begrenzing hiervan 
is, zal uitgebreider karterend booronderzoek gedaan moeten worden. Wat wel vaststaat is dat in 
Westerwolde, net als in Drenthe, zwak tot sterk lemige moderpodzolgronden voorkomen op zowel 
de stuwwallen als de (grotere) dekzandruggen. Waarschijnlijk zijn deze moderpodzolkernen ook van 
groot belang geweest voor de middeleeuwse locatiekeuze voor de essen. Ze zijn namelijk van nature 
vruchtbaarder dan de aangrenzende humuspodzolgronden en bovendien beter bewerkbaar als het 
gevolg van het ontbreken van een harde inspoelingslaag (Bhs-horizont) zoals we die bij de 
humuspodzolgronden aantreffen.  

Fijn 

(<210µm)

Grof 

(>210µm)

Leemarm 

en zwak 

lemig (0-

17,5)

lemig (10-

15)

Geen 

indeling

Zonder banden-B 

Holtpodzolgronden
Y2 Y3 Y21 Y23 Y30

Met banden-B 

Horstpodzolgronden
Y2.b Y21b Y23b

Matig dik: 30-50 cm 

Looppodzolgronden
Geen indeling cY2 cY3 cY21 cY23 cY30

Dun: 0-30 cm 

Veldpodzolgronden
Hn2 Hn3 Hn21 Hn23 Hn30

Matig dik: 30-50 cm 

Laarpodzolgronden
cHn2 cHn3 cHn21 cHn23 cHn30

Dun: 0-30 cm 

Haarpodzolgronden
Hd2 Hd3 Hd21 Hd23 Hd30

Matig dik: 30-50 cm 

Kamppodzolgronden
cHd2 cHd3 cHd21 cHd23 cHd30

Dun: 0-30 cm

n.v.t.
Moder humus

Moderpodzolegronden .Y.

Amorfe humus 

Humuspodzolgronden

Met ijzerhuidjes

Zonder 

ijzerhuidjes

Grofheidvan het zand 

(M50)

Leemgehalte van het zand 

(%<50 µm)
Voorkomen van een 

banden-B in de 

ondergrond

Dikte van de 

humushoudende 

bovengrond

Hydromorfe 

kenmerken

Aard van de humus in de 

duidelijke podzol-B

Tabel 2.3 Indeling, benaming en codering van de podzolgronden Y en H in het Nederlandse systeem van bodemkartering. 
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Afbeelding 2.7 Twee karakteristieke bodemprofielen van de Onstwedder Holte. Het betreft zwartgrijs gekleurde 
plaggendekken op een licht geelbruin gekleurde AE-horizont en lichtbruin gekleurde Bw-horizont van een 
moderpodzolgrond. Niet zichtbaar op de foto is de wat dieper gelegen onderliggende keileemlaag. 
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Afbeelding 2.8 Bodemkaart van Westerwolde met daarop de historische essen (zwart omlijnd) geprojecteerd. 
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Afbeelding 2.9 Bodemkundige ondergrond van de essen van Westerwolde, uitgesplitst in de meest voorkomende 
bodemtypen. 
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Om het verschil in landschappelijke ligging en bodemeigenschappen tussen de gronden met leemarm 
tot zwak lemig zand (code ..21, jong dekzand) enerzijds en sterk lemig zand (code ..23, oud dekzand) 
anderzijds beter te begrijpen, dient vooral naar de verschillende typen dekzand gekeken te worden, 
zoals die in de Weichsel-ijstijd ontstaan zijn. Het oude dekzand, eerder ontstaan in het Pleniglaciaal, 
is grotendeels vlak afgezet in de vorm van vrij uitgestrekte hogere dekzandplateaus, heeft een hoog 
leemgehalte, is dichtgepakt, relatief vruchtbaar en is goed water vasthoudend; (code ..23). jong 
dekzand is ontstaan in het Laat-Glaciaal, sterk golvend afgezet, met name langs de randen van 
beekdalen in de vorm van hoge dekzandruggen, bezit een laag leemgehalte, is los gepakt, relatief 
onvruchtbaar en minder water vasthoudend (code …21). Op de bodemkaart zien we de ligging van de 
..21 versus ..23 bodems onder andere bij Vlagtwedde (afb. 2.10). Langs de Ruiten Aa zien we hier een 
erg karakteristiek patroon van dichtbij de beek een hoogopgestoven rug van jong dekzand met 
bodemcode cHd21 en iets verder van de beek een dekzandplateau van oud dekzand met bodemcode 
cHn23. 

 

  

Afbeelding 2.10 De Leege Esk bij 
Vlagtwedde, weergeven in de 
vorm van de bodemkaart (boven), 
waarop we de ..21 gronden zien 
liggen dicht bij het beekdal. Op de 
hoogtekaart (onder) zien we 
vervolgens de hoogopgestoven rug 
van jong dekzand aan de westrand 
van de es op de overgang naar het 
beekdal van de Ruiten Aa. 
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Op de bodemkaart van het studiegebied (afb. 2.8) is een hoge dichtheid aan verschillende 
(sub)bodemtypen en soorten te onderscheiden. Tegenwoordig komt, in de directe omgeving van de 
Westerwoldse essen, voornamelijk het bodemtype Hn21 veldpodzolgronden met leemarm en zwak 
lemig fijn zand voor met een dunne (0-30cm) humushoudende bovenlaag.58 Verder naar het oosten 
komt voornamelijk venige gronden voor. 

Zoals eerder genoemd concentreren de essen van Westerwolde zich langs het beekdal van de Ruiten 
Aa. Dit beekdal bevat het bodemtype venige beekdalgronden. Hier zijn ook de beekeerdgronden 
gelegen, die voornamelijk als gras- en hooiland dienden.59 De bodem heeft twee lagen: een donkere 
bovengrond, met een scherpe overgang naar een organische stof-arme ondergrond. De ondergrond 
heeft roestvlekken, vrijwel alleen rond voormalige wortelgangen. De zwarte beekeerdgronden zijn bij 
hogere organische stofgehalten minder goed bewerkbaar. Ze zijn vaak smerend. Grasland is het 
belangrijkste gebruik van deze gronden. Vooral de bruine beekeerdgronden zijn bij een goede 
ontwatering voor veel teelten te gebruiken. In de zomer is de vochtlevering vanuit de ondergrond 
gunstig.60 Toch valt nog een 26 hectare (2% van totaal) van deze beekeerdgronden (niet afgebeeld op 
de deelbodemkaarten) binnen de essen van Westerwolde. Dit zijn voornamelijk de gebieden waar de 
es aan de weidegronden grenst. Klaarblijkelijk heeft men hier de essen zover mogelijk proberen uit te 
breiden in de richting van de beekdalen, deels door het opbrengen van een cultuurlaag. Een 
dergelijke werkwijze is vooral vanuit Brabant bekend (lage enkeerdgronden, bodemcode EZg), maar 
is ook in een landschap als hier, waar relatief weinig hoge gronden voor bouwland beschikbaar 
waren, voorgekomen.61 

Naast de beekeerdgronden zijn er (in mindere mate) hoge zwarte enkeerdgronden te vinden. De 
belangrijkste kenmerken van dit bodemtype zijn de zwarte kleur van het esdek door de 
plaggenbemesting en de dikte van dit dek van minimaal 50 cm.62 Dit dikke plaggendek komt weinig 
voor in Westerwolde. De vraag rijst dan ook waarom hier een dergelijk dik dek is ontstaan. Zes van 
66 essen bevatten (ten dele) deze dikke esdekken. Zonder uitzondering gaat het hier om gronden die 
direct aan de bewoningskernen grenzen en waren dus als eerste te bereiken met de mest uit de 
schuren van de boeren. Dit maakte het gemakkelijk om deze gronden te bemesten. In combinatie 
met een enigszins minder vruchtbare ondergrond is de verwachting dat deze gronden daarom een 
dermate dik esdek bevatten. 

De bodemtypen cHn21, cHn23(x) en Chd21 zijn uitvoerig besproken aan de hand van tabel 2.2. Iets 
meer dan 10% van de essen bestaat uit het bodemtype Hn21 (jong dekzand). Deze veldpodzol bevat 
een dun (0-30 cm) esdek.63 Dit bodemtype komt over het gehele eslint terug, zoals te zien op de 
bodemkaart per bodemtype (afb. 2.9). Wat opvalt is dat Hn21 enkel voorkomt aan de randen van de 
essen, op de grens van de lagergelegen delen en de essen. Dit is niet verrassend, want hoe dichter bij 
het beekdal, hoe minder geschikt de grond was voor de akkerbouw, dus hoe minder mest 
opgebracht is. Dit resulteert in een dunner esdek. Bovenstaande, gebaseerd op de hedendaagse 
bodemkaart, bevestigt nogmaals de begrenzing van de essen zoals vastgelegd in dit onderzoek. Te 
concluderen is dat de vormen van het bodemtype Hn21 op de kaart de grenzen markeren van (een 
deel van) de essen van Westerwolde. Bij de essen, gelegen op de stuwwal, is de verwachting dat de 
bodem leemhoudend is aangezien deze zijn gelegen op keileem. Op de kaart is te zien dat slechts de 
helft van het oppervlakte van de es bestaat uit lemig fijn zand (afb. 2.11). Het grootste gedeelte van 
de Onstwedder Holte is qua leemgehalte te vergelijken met de essen op het dekzand. Bij de delen 
van de essen met bodemcodes cHn23x, Hn23x en pZg23x (bodemtypen met lemig fijn zand) bevindt 

                                                           
58 Bakker en Schelling, 1966, 28. 
59 Bodemkaart 1:50.000, Alterra 2017. 
60 Waterschap Rijn en IJssel, nd, Bodemsoortenbeschrijving, via: https://www.wrij.nl/ 
61 Spek, 2004, hoofdstuk 13. 
62 Bakker en Schelling, 1966, 33 
63 Bakker en Schelling, 1966, 28. 
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zich keileem op 40 tot 120 cm, aangegeven met ‘x’ achter de bodemcode.64 Bij de 
grondmoreneruggen van de Onstwedder Holte en Tichelberg is de situering van de sterk lemige 
gronden geheel anders dan bij de dekzandruggen. Hier bestaat de kern van de rug uit ondiepe 
keileemgronden waar keileem binnen 120 cm beneden maaiveld voorkomt (code …x) en 
dientengevolge ook voor een sterk lemig bodemprofiel zorgt (code ..23). Aan de randen van deze 
keileemruggen ontbreekt het keileem of wordt deze overdekt door een dikkere laag (al dan niet 
verspoeld) dekzand, waardoor de bodem hier minder lemig is (code …21). 

  

                                                           
64 Bakker en Schelling, 1966, 48. 

Afbeelding 2.11 De 
Onstwedder Holte 
(noordelijk op de kaart) 
en de Tichelberg 
(zuidelijk op de kaart) 
zijn gelegen op 
overreden stuwwallen 
oftewel 
grondmoreneruggen. 
De kaarten geven de 
bodemtypen (boven) 
en de verdeling in 
leemgehalten (onder) 
weer. 
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1.9 Cultuurlandschapskenmerken 
 
Inleiding  
Om een landschapstypologie van de essen van Westerwolde te kunnen vervaardigen is niet alleen 
kennis van de fysisch-geografische kenmerken van deze bouwlanden nodig, maar ook van de 
cultuurhistorische kenmerken. De omvang, de begrenzing, het historische verkavelingspatroon, het 
historische wegenpatroon en de vroegere toponymie van de essen worden geanalyseerd. Hiervoor 
wordt een studie gedaan naar historisch kaartmateriaal, zoals dat van het Kadaster van 1832, de 
Topografisch-Militaire Kaart van 1850 en de Bonnekaarten van omstreeks 1900. Daarnaast is ook een 
aantal interviews met gebiedsexperts en inwoners van Westerwolde (oral history) afgenomen. 

Omvang van de akkercomplexen 
Aan de hand van de oppervlakten per es zijn de essen in te delen in drie typen. Deze indeling is 
vastgesteld na bestudering van de ligging van deze essen ten opzichte van de dorpen, gehuchten en 
de essen/bouwlandkampen die te koppelen zijn aan individuele boerderijen. De indeling ziet er als 
volgt uit: 

1. grote essen rond de dorpen (> 25 ha); 
2. kleinere essen bij gehuchten (3-25 ha); 
3. individuele bouwlandkampen bij alleenstaande boerderijen (< 3 ha). 

Bovenstaande indeling, toegepast op de essen in het studiegebied, toont dat er veertien grote essen 
rond de dorpen zijn (21%), 42 essen bij gehuchten (64%) en 10 bouwlandkampen bij alleenstaande 
boerderijen (15%) (afb. 2.12). De indeling is een eerste aanzet tot een nieuwe landschapstypologie 
voor het Westerwoldse essenlandschap. 

 Tabel 2.4 Frequentieverdeling van de oppervlakten van de essen van Westerwolde (n=66). 
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Tabel 2.5 Indeling essen in typen 
op basis van grootte. De kleuren 
corresponderen met de kaart in 
afbeelding 2.12. 

   

1. Grote essen rond de 

dorpen

Opper-

vlakte 

(ha)    

2. Kleinere essen bij 

gehuchten

Opper-

vlakte 

(ha)    

3. Individuele 

bouwlandkampen bij 

alleenstaande 

boerderijen

Opper-

vlakte 

(ha)

28 Laagebrugs Esch 26 8 De Ouer 4 40 Oosterkaamp 1

36 Noord Esch 26 37 Oord Kamp 4 50 Veele (zonder naam) 1

22 (H)aschkampsesch 28 55 Vennen 4 23 Hoeskaamp 2

17 Esch Ter Haar 28 30 Lange Over 4 62 Wiekholt 2

66 Zuid Esch 31 3 Brink Esk 4 56 Weender Mei 2

59 Wester Esch 33 42 Poststrokenkampen 5 12 Ellersinghuizen esch 2

32 Leege Esch 33 41 Poap Kaamp 5 51 Veenhuizen 2

33 Leege Esk 34 18 Esk 5 19 Goornskaamp 2

4 De Blokken 38 24 Hoge Esk 6 13 Es bij de Holte 3

39 Ooster Esch 42 16 Es Ter Wupping (2) 6 44 t Goor 3

10 Doene Esk 49 48 Ter Walslage 6

29 Laang Houve 50 49 Ter Wupping 7

9 De Tichelberg 106 27 Hörste 7

5 De Onstwedder Holte 198 7 De Nieuwe Kampen 7

65 Zoert Esch 8

26 Hoorn Kaamp 8

35 Mölenkaamp 8

14 Es Ter Wisch 8

43 Sterenborg 8

58 Wessinghuister land 9

2 Breiskaamp 9

11 Doene Veld 9

47 Tange-Akkers 10

25 Hooge Esch 10

60 Wester Eske 11

54 Velthuis 11

63 Wilmerkamp 12

46 t Winsel 12

52 Veldhoezer Esk 12

34 Lutke of Zuider esch 12

6 De Kamp 12

15 Es Ter Wupping 13

61 Wester Kamp 15

21 Hankamps Esch 18

45 t Nijland 19

31 Lauder Esch 19

20 Grote of Noorder esch 19

1 Berg Akkers 20

64 Zoer Esk 20

57 Wensen Kampen 21

53 Veldtangeresch 24

38 Oost Goor Akkers 24
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Om te bepalen hoeveel bouwland een gemiddelde boer bezat is dit steekproefsgewijs voor boeren 
uit een dorp, gehucht en de individuele boerderij onderzocht met behulp van de kadastrale 
minuutplans uit 1832.65 Het betreft hier niet enkel bouwland op één of meerdere essen vastgesteld, 
maar ook daarbuiten. Weiland, erven, heide en hooilanden zijn niet meegenomen. 

• gemiddelde oppervlakte bouwland van boeren uit dorpen:   10,2 ha; 

• gemiddelde oppervlakte bouwland van boeren uit gehuchten:   10,5 ha; 

• gemiddelde oppervlakte bouwland van boeren van individuele boerderijen:   2,4 ha.66 

Hieruit is af te leiden dat de boeren van de laatstgenoemde categorie eerder als keuterboeren 
kunnen worden beschouwd dan als volwaardige boeren en in die hoedanigheid dus sterk afwijken 
van de boeren in de esdorpen en esgehuchten.  

                                                           
65 De steekproef bestond uit het oppervlakte bouwland van vijf willekeurige boeren uit vier dorpen, zes 
gehuchten en vijf individuele boerderijen in 1832. 
66 Kadastrale Minuutplans 1832, HISGIS 
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Afbeelding 2.12 Indeling essen in typen op basis van grootte. Klasse 1 (groen): meer dan 25 ha. Klasse 2 (blauw): 3-25 ha. 
Klasse 3 (rood): kleiner dan 3 ha. De genummerde zwart cirkels geven de dorpen en gehuchten aan waartoe de essen 
behoren. 
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De verdeling van esdorpen en esgehuchten van Delvigne en Koopman wordt in dit onderzoek 
gehandhaafd.67 Als we naar de kaart kijken kan over het algemeen gezegd worden dat het 
essenlandschap in Westerwolde erg versnipperd is (afb. 2.12). Toch zijn er op grote lijnen verbanden 
te leggen en conclusies te trekken uit de vastgestelde verdeling op basis van de oppervlakten van de 
essen. 

Grote essen rond de dorpen  
De dorpen, aangegeven met een gestippelde cirkel, waren en zijn de grotere bewoningskernen in het 
studiegebied. De verwachting is dan ook dat de grotere essen dichtbij de grotere bewoningskernen 
(de dorpen) liggen. Bij Onstwedde (Holte en de Tichelberg) en Sellingen is dit overduidelijk het geval. 
De Noord Esch en Zuid Esch zijn de dorpsessen van Sellingen (afb. 2.13). 

  

                                                           
67 Delvigne & Koopman, 1991, 61. 

Afbeelding 2.13  De dorpsessen van Sellingen 
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Wedde is volgens Delvigne en Koopman een esdorp te noemen. Toch heeft Wedde geen essen groter 
dan 25 hectare. Als we een blik werpen op de geomorfologische kaart is de reden hiervoor eenvoudig 
aan te geven. Rondom het dorp was simpelweg niet meer geschikte landbouwgrond beschikbaar en 
de dekzandruggen- en kopjes waren hier te klein om grootschalige dorpsessen aan te leggen. De 
Grote of Noorderesch en de Lutke of Zuideresch vallen in de tweede klasse: Kleinere essen bij 
gehuchten (afb. 2.14).  

Afbeelding 2.14 Geomorfologische situering van de essen van Wedde. Ondanks dat Wedde een 
volwaardig esdorp is, zijn de essen niet van een bijpassende grootte. Dit komt door het kleinschalige 
dekzandreliëf in deze omgeving. 
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Het esdorp Vlagtwedde heeft zowel grotere dorpsessen als kleinere essen (afb. 2.15). Dichtbij de 
bewoningskern en het beekdal bevinden zich, ten zuiden van het dorp, drie grote dorpsessen. Ten 
noorden is een aantal kleinere essen gelegen, door dit onderzoek bestempeld als Kleinere essen bij 
gehuchten.  

 

Afbeelding 2.15 De essen rondom Vlagtwedde, weergegeven in de drie verschillende typen. Groen = 
dorpsessen groter dan 25 ha. Blauw = kleinere essen (3-25 ha). Rood = individuele bouwlandkampen (kleiner 
dan 3 ha). 
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Afbeelding 2.16 De drie typen essen met daarin weergegeven het aantal eigenaren per es. 
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Kleinere essen bij esgehuchten (3-25 ha) 
De esgehuchten zoals vastgesteld door Delvigne en Koopman68 zijn weergegeven op de kaart (afb. 
2.16). Het is te zien dat een aantal esgehuchten, zoals Wollinghuizen, Ellersinghuizen en Smeerling 
essen hebben die groter zijn dan 25 hectare Deze essen waren in bezit van gemiddeld 15 boeren per 
es, die gemiddeld 40 hectare groot was.69 De echte dorpsessen van bijvoorbeeld Vlagtwedde hadden 
voor hetzelfde aantal hectares gemiddeld 30 verschillende eigenaren. Er wordt dan ook aangenomen 
dat een aantal grote boeren ervoor gezorgd heeft dat deze grote essen bij de esgehuchten 
ontgonnen zijn. 

Het esgehucht Laude heeft, volgens het door dit onderzoek aangenomen verdeling enkel kleinere 
essen bij gehuchten (afb. 2.17). Deze essen zijn elk tussen de drie en 25 hectare en gelegen op de 
bekende positie: dichtbij het dorp en dichtbij het beekdal. 

  

                                                           
68 Delvigne & Koopman, 1991, 61. 
69 Kadastrale minuutplans 1832, HISGIS. 

Afbeelding 2.17 Het esgehucht Laude met zijn type 2 essen. 
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Individuele bouwlandkampen bij alleenstaande boerderijen (< 3 ha). 
De laatste categorie bevat essen met het kleinste oppervlakte: deze bouwlanden zijn kleiner dan 3 
hectare. Doorgaans waren dit kampen die direct aan het boerenerf grensden. Dit zijn veelal 
blokvormige of onregelmatig verkavelde akkers op smalle dekzandruggen of kleine dekzandkopjes 
die slechts plaats boden aan het bouwland van één, hooguit twee boeren. Wanneer een gebied veel 
onregelmatigheden vertoonde in reliëf of bodemgesteldheid ontstonden vaak diverse van deze 
individuele kampen in plaats van een grotere aaneengesloten es. Pas in een later stadium, of soms 
helemaal niet, groeiden deze kampen vast aan de es door ontginning van tussengelegen gronden.70 
Dit is vaak terug te zien in de naamgeving van de essen, zoals de Wensen kampen en de Harskaamp. 
Aangezien de dekzandruggen in Westerwolde relatief gezien kleinschalig zijn, komen ook veel 
bouwlandkampen voor in het studiegebied die nooit aangesloten zijn geweest bij een es. De 
tussengelegen gronden waren dan niet geschikt voor de landbouw en de kamp bleef geïsoleerd van 
de es. Dergelijke kampen hebben sinds 1832 altijd bestaan uit één enkel perceel, zoals een 
bouwlandkamp ten westen van Wedde (afb. 2.19). Een ander voorbeeld hiervan is De es bij Holte, 
direct ten oosten van de Onstwedder Holte gelegen. Het betreft een es van in totaal 2,6 hectare, 
direct gelegen naast een boerderij (afb. 2.18).  

 

                                                           
70 Spek, 2004, 690-691. 

Afbeelding 2.18 De es bij Holte: individueel bouwlandkamp. 
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Begrenzing 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is een es een in het landschap herkenbare en ruimtelijke begrensde 
eenheid. De es wijkt dus af van de omliggende onderdelen in het landschap.71  Vanuit de historie was 
het van essentieel belang om de es te begrenzen. Hierin onderscheiden we een tweetal soorten 
begrenzingen: 

1. begrenzingen tussen de essen en de omgeving; 
2. begrenzingen binnen de es, tussen de percelen. 

De begrenzingen tussen de es en de omgeving zullen hieronder verder worden uitgediept en 
besproken. De begrenzingen op perceelsniveau worden verderop in deze paragraaf verder 
toegelicht. 

Het was vroeger noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het vee op de weidegronden bleef en niet de 
akkers met gewassen betraden. Daarom waren vrijwel alle essen begrensd met een eswal of in elk 
geval een houtsingel. Een eswal bestond uit een aarden wal die met hakhout en/of doornige struiken 
was beplant. Aan de buitenzijde werd de wal begrensd door een greppel waaruit ook het zand kwam 
waarmee de wal werd opgeworpen.72 Tegenwoordig vinden we de restanten van de eswallen nog 
steeds in het landschap zoals bij Esch Ter Haar, bij Ter Apel (afb. 2.20). 

  

 

                                                           
71 Spek, 2004, 658. 
72 Spek, 2004, 702. 

Afbeelding 2.19 Kampperceel bij Wedde. 
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De beplanting op de eswallen was hoogstwaarschijnlijk minder omvangrijk en doorgeschoten dan 
tegenwoordig. De beplanting zal destijds vaker zijn afgezet (hakhout), bijvoorbeeld ten behoeve van 
de winning van boerengeriefhout.73 Ook zal de beplanting minder hoog zijn geweest dan 
tegenwoordig. De gewassen die werden en worden verbouwd behoeven veel zonlicht. Hoog 
opgaande beplanting zorgt voor schaduw, wat de groei van de gewassen benadeeld.74 De beplanting 
bestond/bestaat uit meerdere lagen. Ten eerste de bovenste laag, deze bestond voornamelijk uit 
loofhout zoals de Es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Ruwe berk (Betula pendula) en de 
Schietwilg (Salix alba). De onderste laag, de onderbegroeiing in de vorm van dicht bosplantsoen, 
droeg voornamelijk zorg dat het vee niet tussen de boomvormers door kon lopen de akkers op.  

De soorten Hazelaar 
(Corylus avellana), 
Sleedoorn (Prunus 
spinosa) en éénstijlige 
meidoorn (Crateagus 
monogyna) waren veel 
voorkomende soorten. 
De gelaagdheid in 
beplanting bracht en 
brengt nog steeds dichte 
groene begrenzingen in 
het landschap aan, zoals 
onder meer bij de 
Aschkamps Es bij 
Vlagtwedde (afb. 2.21). De 
term asch betekent 
overigens ‘essenboom’. 

                                                           
73 Spek, 2004, 703. 
74 Wegman, mondelinge toelichting, 21 maart 2019. 

Afbeelding 2.20 Eswal vlakbij Esch Ter Haar bij Ter Apel. 

Afbeelding 2.21 Houtsingel langs de Aschkamps Es bij Vlagtwedde. 
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De vaststelling van soorten is na veldinventarisatie tot stand gekomen.75 Het archeologisch 
onderzoek bij Harsevenne (Vriescheloo), beschreven in De geschiedenis van Westerwolde, Urnen en 
essen door Groenendijk & Waterbolk (1998) bevestigd de vaststelling van de bovengenoemde 
soorten en dat deze hier van oudsher (2500 v.Chr.) voorkomen.76 Ook Venema (1857) benoemt in 
zijn artikel Schets over den natuurlijken toestand van Westerwolde de bovengenoemde variëteit aan 
beplanting als hoofdsoorten in Westerwolde.77 

Over hoe de begrenzingen er tot het begin van de 19e eeuw hebben uitgezien is weinig bekend en dit 
is ook niet verder uitgezocht in dit onderzoek. Op de Topografische Militaire Kaart van omstreeks 
1850 en de Chromotopografische kaart des Rijks (Bonnebladen) van omstreeks 1915 zijn de 
begrenzingen van essen bij bijvoorbeeld Ter Borg en Laude duidelijk aangegeven in de vorm van een 
zwarte stippellijn, benoemd in de legenda van de TMK als bouwland met heggen (afb. 2.22).  

De veekerende functie van de es-/houtwallen en singels is tegenwoordig overgenomen door 
schrikdraad en afrasteringspalen. Toch zijn vele van de es-/houtwallen en singels nog steeds in het 
Westerwoldse landschap te vinden. Tegelijkertijd zijn er ook essen die geen of weinig 
grensbeplanting meer hebben. Uit een analyse, waarbij is onderzocht welke ontwikkeling de 
grensbeplantingen hebben doorgemaakt vanaf 1915 tot heden, is gebleken dat van circa 30% van de 
66 onderzochte essen de grensbeplantingen voor meer dan de helft intact is gebleven. Voor circa 
35% van het totale aantal essen bedraagt de resterende beplanting 10-50% en bij bijna een kwart 
van de essen is de beplanting bijna of geheel verdwenen (tabel 2.6). Ook per es is inzichtelijk 
gemaakt wat de status is van de grensbeplantingen van de essen in het studiegebied (tabel 2.7). 

Onder andere de schaalvergroting heeft in de landbouw zijn werk gedaan door uitbreiding van 
bouwlanden. De ruilverkaveling die heeft plaatsgevonden in de 20ste eeuw heeft tevens grote impact 
gehad op landschapselementen zoals de houtwallen. Wat opvalt is dat de essen op de 
dekzandruggen veel houtige omzooming bevatten, terwijl de twee grote stuwwalessen aan de 
oostelijke kant van het studiegebied (De Holte en Tichelberg) weinig of geen beplanting hebben. 
Naast de grootte van de essen is dit een tweede verschil ten opzichte van de rest van de essen in 
Westerwolde. De dekzandruggen en -koppen waarop de essen zijn gelegen, bevinden zich bij het 
beekdal. In de lager gelegen delen werd het vee gehouden en was in gebruik als weidegrond. Hier 
waren de eswallen nodig. Dit was niet het geval bij de Onstwedder Holte. De es is op de Bonnebladen 
omgeven door onontgonnen heidevelden (afb. 2.23). 

                                                           
75 Eigen veldwerk in de zomer van 2018. 
76 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 46. 
77 Venema, 1857, 199. 

   % 

Essen die nog geheel of grotendeels hun historische grensbeplanting hebben behouden (> 
50 %) 31% 

Essen die slechts een deel van hun historische grensbeplanting hebben behouden (10-50 
%) 36% 

Essen waarbij het grootste gedeelte van de grensbeplanting is verdwenen (<10%) 24% 

Essen die in het verleden nooit randbeplanting hebben gekend  9% 

Tabel 2.6 Resterende historische grensbeplantingen van essen in Westerwolde 1915 tot heden in percentages uitgedrukt. 
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Afbeelding 2.22 De begrenzingen van de essen bij Ter Borg en Laude (ten zuiden van Sellingen) zijn op Topografische 
Militaire kaart uit 1815 en de Chromotopografische Kaart des Rijks van omstreeks 1915 weergeven in de vorm van groene 
randen tussen de essen en het naastgelegen beekdal. 
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Afbeelding 2.23 De Onstwedder Holte, gelegen op een stuwwal. In tegenstelling tot de essen op het 
dekzand heeft deze grote es niet of nauwelijks een begrenzing in de vorm van een eswal met de 
naastgelegen percelen. Het bouwland ging volgens de kaart direct over in de heide, met mogelijk  alleen 
een greppeltje of grasstrook ertussen. 

   Es > 50 % 10-50 % < 10 %

Geen 

grensbep

lanting 

aanwezig 

geweest    Es > 50 % 10-50 % < 10 %

Geen 

grensbep

lanting 

aanwezig 

geweest

1 Berg Akkers x 34 Lutke of Zuider esch x

2 Breiskaamp x 35 Mölenkaamp x

3 Brink Esk x 36 Noord Esch x

4 De Blokken x 37 Oord Kamp x

5 De Onstwedder Holte x 38 Oost Goor Akkers x

6 De Kamp x 39 Ooster Esch x

7 De Nieuwe Kampen x 40 Oosterkaamp x

8 De Ouer x 41 Poap Kaamp x

9 De Tichelberg x 42 Poststrokenkampen x

10 Doene Esk x 43 Sterenborg x

11 Doene Veld x 44 t Goor x

12 Ellersinghuizen esch x 45 t Nijland x

13 Es bij de Holte x 46 t Winsel x

14 Es Ter Wisch x 47 Tange-Akkers x

15 Es Ter Wupping x 48 Ter Walslage x

16 Es Ter Wupping (2) x 49 Ter Wupping x

17 Esch Ter Haar x 50 Veele (zonder naam) x

18 Esk x 51 Veenhuizen x

19 Goornskaamp x 52 Veldhoezer Esk x

20 Grote of Noorder esch x 53 Veldtangeresch x

21 Hankamps Esch x 54 Velthuis x

22 (H)aschkampsesch x 55 Vennen x

23 Hoeskaamp x 56 Weender Mei x

24 Hoge Esk x 57 Wensen Kampen x

25 Hooge Esch x 58 Wessinghuister land x

26 Hoorn Kaamp x 59 Wester Esch x

27 Hörste x 60 Wester Eske x

28 Laagebrugs Esch x 61 Wester Kamp x

29 Laang Houve x 62 Wiekholt x

30 Lange Over x 63 Wilmerkamp x

31 Lauder Esch x 64 Zoer Esk x

32 Leege Esch x 65 Zoert Esch x

33 Leege Esk x 66 Zuid Esch x

Vergelijking resterende historische grensbeplantingen van essen in Westerwolde 1915-heden

Tabel 2.7 Resterende historische grensbeplantingen van essen in Westerwolde 1915 tot heden. 
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Verkavelingspatroon: de ontginningsblokken 
Het verkavelingspatroon en de perceelsvormen van een es vormen één van de belangrijkste 
parameters om te onderzoeken welke langetermijnontwikkelingen een es op detailniveau heeft 
doorgemaakt. Wanneer ervan uitgegaan wordt dat tijdens de herkolonisatie van Westerwolde in de 
zevende en achtste eeuw de eerste bouwlanden zijn aangelegd en tot in de negentiende eeuw nog 
nieuwe esontginningen hebben plaatsgevonden, blijkt dat de ontwikkeling van de Westerwoldse 
essen een periode van meer dan duizend jaar omvat. In dergelijke lange periode kan de wijze waarop 
de esontginningen werden vormgegeven, herhaaldelijk zijn veranderd. Door meer in detail naar de 
ontginningsblokken, perceelsindelingen van deze blokken en de daarbij gebruikte perceelsvormen te 
kijken, is de ontginningswijze nader te onderzoeken.78 De belangrijkste bron is daarbij de 
esverkaveling zoals als deze te zien is op de kadastrale minuutplans van 1832.   

De basiseenheid van elk verkavelingspatroon op een es is het ontginningsblok. Dit betreft een 
begrensde eenheid land die een boer of een groep van boeren in het verleden heeft uitgezet in het 
gebied, met als doel het in gebruik nemen als cultuurland. In de regel is een ontginningsblok onder te 
verdelen in een aantal strookvormige percelen.79 Alle ontginningsblokken van een es vormen 
tezamen het verkavelingspatroon. Spek noemt in zijn proefschrift het ontginningsblok als één van de 
meest constante onderdelen van een es door de eeuwen heen. De perceelsindeling van een dergelijk 
blok kan in de loop der eeuwen wel sterke wijzigingen hebben ondergaan, bijvoorbeeld doordat 
percelen gesplitst werden bij erfenissen. De begrenzing van een eenmaal aangelegd ontginningsblok 
blijkt echter wel een verrassende continuïteit te kennen.80  

Over het algemeen hebben de essen in Westerwolde vierkante of rechthoekige ontginningsblokken. 
Een voorbeeld is de es ’t Winsel, ten zuiden van Vlagtwedde (afb. 2.24). Aan de verkaveling in 1832 is 
duidelijk af te lezen welke delen van de es als een blok zijn ontgonnen. Dergelijke ontginningsblokken 
bestaan vrijwel steeds uit een aantal naast elkaar gelegen strookvormige – of soms ook blokvormige 
– percelen. Meestal hebben deze percelen ook dezelfde veldnaam (bijvoorbeeld Veldakkers, 
Boonakkers etc.), eveneens een teken dat ze in historisch en geografisch opzicht één geheel 
vormden. 

In de loop der tijd zijn nabijgelegen ontginningsblokken aaneengegroeid tot een steeds groter 
wordend escomplex. De samenvoeging van ontginningsblokken gebeurde door ook de onontgonnen 
stukken tussen de blokken te gaan gebruiken als bouwland. De ‘tussenpercelen’ hebben meestal 
onregelmatige perceelsvormen en werden waarschijnlijk zo praktisch mogelijk in gebruik genomen 
om zo de ontginningsblokken aan elkaar te verbinden. Een duidelijk voorbeeld van een dergelijke es 
is de Noorderesch, direct ten westen van Wedde (afb. 2.25). 

De oppervlakte van de ontginningsblokken varieerde sterk. De kleinste blokken waren 0,3 hectare en 
de grootste bijna 45 hectare. Spek geeft aan dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de oppervlakte 
van de ontginningsblokken in de loop der tijd groter is geworden.81 Hoe groter de 
ontginningsblokken, hoe jonger meestal de es. 

 

                                                           
78 Spek, 2004, 671; Zie voor dergelijk onderzoek in Drenthe: Spek, 2004, hoofdstuk 12. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Spek, 2004, 672. 
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Afbeelding 2.24 Es ’t Winsel bij Vlagtwedde met de ontginningsblokken. 

Afbeelding 2.25 De Noorderesch bij Wedde met de ontginningsblokken. 
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De eigendomssituatie van de verschillende percelen op de es verklaren de ontginningswijze. Een es 
die in 1832 in eigendom was van een enkele eigenaar, is naar alle waarschijnlijkheid een individuele 
ontginning geweest van die specifieke eigenaar. Uit dit onderzoek is gebleken dat kleinere essen 
eerder individueel ontgonnen zijn dan de grotere essen. Dat is ook niet heel verwonderlijk, hoe 
groter het oppervlak, hoe meer werk het was om de gronden te ontginnen. Collectieve ontginningen 
waren dan oplossing. Tijdens dit onderzoek is het onderscheid gemaakt door te bepalen welke essen 
een enkele (individueel) en welke essen meerdere eigenaren hadden (collectief) (tabel 2.8). De trend 
is dat de grotere essen grotendeels collectief ontgonnen zijn. Naarmate de essen kleiner worden, zijn 
ze eerder op individuele basis ontgonnen. Vooral de eenmansessen zijn vaak individueel ontgonnen. 

Tabel 2.8 Ontginningswijze van de essen, gebaseerd op het aantal grondeigenaren in 1832. 

   Es

Oppervl

akte ha

Ontginnings

wijze 1832    Es

Oppervl

akte ha

Ontginnings

wijze 1832

1 Berg Akkers 20 collectief 34 Lutke of Zuider esch 12 collectief

2 Breiskaamp 9 collectief 35 Mölenkaamp 8 collectief

3 Brink Esk 4 individueel 36 Noord Esch 26 collectief

4 De Blokken 38 collectief 37 Oord Kamp 4 collectief

5 De Onstwedder Holte 198 collectief 38 Oost Goor Akkers 24 collectief

6 De Kamp 12 individueel 39 Ooster Esch 42 collectief

7 De Nieuwe Kampen 7 collectief 40 Oosterkaamp 1 collectief

8 De Ouer 4 collectief 41 Poap Kaamp 5 collectief

9 De Tichelberg 106 collectief 42 Poststrokenkampen 5 collectief

10 Doene Esk 49 collectief 43 Sterenborg 8 individueel

11 Doene Veld 9 collectief 44 t Goor 3 collectief

12 Ellersinghuizen esch 2 individueel 45 t Nijland 19 collectief

13 Es bij de Holte 3 collectief 46 t Winsel 12 collectief

14 Es Ter Wisch 8 individueel 47 Tange-Akkers 10 collectief

15 Es Ter Wupping 13 collectief 48 Ter Walslage 6 individueel

16 Es Ter Wupping (2) 6 individueel 49 Ter Wupping 7 collectief

17 Esch Ter Haar 28 collectief 50 Veele (zonder naam) 1 individueel

18 Esk 5 collectief 51 Veenhuizen 2 individueel

19 Goornskaamp 2 individueel 52 Veldhoezer Esk 12 collectief

20 Grote of Noorder esch 19 collectief 53 Veldtangeresch 24 collectief

21 Hankamps Esch 18 collectief 54 Velthuis 11 collectief

22 (H)aschkampsesch 28 collectief 55 Vennen 4 individueel

23 Hoeskaamp 2 individueel 56 Weender Mei 2 individueel

24 Hoge Esk 6 collectief 57 Wensen Kampen 21 collectief

25 Hooge Esch 10 individueel 58 Wessinghuister land 9 collectief

26 Hoorn Kaamp 8 collectief 59 Wester Esch 33 collectief

27 Hörste 7 collectief 60 Wester Eske 11 collectief

28 Laagebrugs Esch 26 collectief 61 Wester Kamp 15 collectief

29 Laang Houve 50 collectief 62 Wiekholt 2 individueel

30 Lange Over 4 collectief 63 Wilmerkamp 12 collectief

31 Lauder Esch 19 collectief 64 Zoer Esk 20 collectief

32 Leege Esch 33 collectief 65 Zoert Esch 8 individueel

33 Leege Esk 34 collectief 66 Zuid Esch 31 collectief
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Es ter Wisch bij het esgehucht Ter Wisch (afb. 2.26) is een voorbeeld van een individuele ontginning. 
Deze es was in 1832 eigendom van de weduwe van Albert Jans ter Wisch, tevens een voorbeeld van 
een es en een esgehucht die vernoemd zijn naar een familie. 

De grootste essen binnen het onderzoeksgebied, de Onstwedder Holte en de Tichelberg, zijn 
collectief ontgonnen. De boeren op beide essen hebben meerdere percelen, maar deze zijn bijna 
nooit aaneengesloten. De percelen van één eigenaar liggen verspreid over de es of in een bepaald 
gedeelte van es. De gronden van de Onstwedder Holte en de Tichelberg zijn verdeeld over totaal 137 
eigenaren. Op de kaart zijn de veertig eigenaren met het meeste grondbezit weergeven. Bij weergave 
van alle eigenaren op één kaart is het overzicht namelijk moeilijk te bewaren (afb. 2.27). Wat opvalt 
is dat eigenaren van percelen op De Holte vrijwel ook altijd percelen bezaten op de Tichelberg en 
andersom. Tezamen met de vrijwel identieke vormen percelen en strokenverkaveling kunnen we de 
conclusie trekken dat beide essen tegelijkertijd en door dezelfde collectieven zijn ontgonnen.  

Afbeelding 2.26 De es Ter Wisch in 1832: individuele ontginning van de familie Ter Wisch. 
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  Afbeelding 2.27 Eigendomsverhoudingen op de essen van De Holte en de Tichelberg bij Onstwedde in 1832. Op de kaart zijn 
alleen de veertig boeren met het grootste grondbezit afgebeeld. De kaart maakt onder meer duidelijk dat er oude erven zijn 
die in vrijwel alle grote ontginningsblokken vertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld paars, Freek Boeles Harding), anderzijds ook 
jongere erven die alleen in de meest perifere delen landerijen hebben (bijvoorbeeld geel, Jan Wilkes Hofting). Ook wordt 
duidelijk dat bij nieuwe ontginningen geen recht van opstrek gold vanuit de eerdere ontginningen: elk ontginningsblok werd 
afzonderlijk verdeeld.    
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Verkavelingspatroon: perceelsindeling van de ontginningsblokken 
Spek noemt in zijn proefschrift dat de ontginningsblokken in de regel onderverdeeld waren in een 
aantal parallel liggende strookvormige percelen. Zowel de lengte als de breedte kon sterk variëren.82 
Bij nadere beschouwing blijkt dat de essen van Westerwolde qua verkaveling sterk overeenkomen 
met die in Drenthe, al zijn de essen en dus de verkaveling in Westerwolde kleinschaliger.  

De strokenverkaveling varieert hier van lange smalle tot korte brede kavels. Meestal is de trend waar 
te nemen dat hoe langer de kavel is, hoe smaller deze wordt. De meest smalle kavels variëren van 3 
tot 5 meter. Sommige essen zijn langwerpig van vorm en overdwars verkaveld. Om toch voldoende 
grond per boer over te houden zijn de kavels breder opgezet, zoals bij de Veldhuizer Esch bij Weende 
waar de kavels ongeveer 65 meter breed zijn (afb. 2.28). De individuele percelen werden in de regel 
meestal begrensd door grensstenen een greppel of smalle grasstroken.83 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Spek, 2004, 673. 
83 Spek, 2004, 671. 

Afbeelding 2.28 Vergelijking strokenverkaveling van de Onstwedder Holte bij Onstwedde en de Veldhuizer Esch bij Weende 
in 1832. 
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In dit onderzoek is vastgesteld welke es welke perceelsvorm had. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen stroken-, blokverkaveling en ondefinieerbare/onregelmatige vormen. Soms bestaat een es 
(eenmans-es) uit een enkel perceel waardoor de indeling in perceelsvormen niet van toepassing is. 
Alle essen groter dan vijftien hectare bestaan uit percelen met een strokenverkaveling. Naarmate het 
oppervlakte per es kleiner wordt zien we meer blokverkavelingen of onregelmatig ingedeelde 
percelen waar geen vorm te definiëren valt (tabel 2.9). 

   

   Es

Oppervl

akte ha Perceelsvorm 1832    Es

Oppervl

akte ha

Perceelsvorm 

1832

1 Berg Akkers 20 stroken 34 Lutke of Zuider esch 12 stroken

2 Breiskaamp 9 stroken 35 Mölenkaamp 8 stroken

3 Brink Esk 4 es is één perceel 36 Noord Esch 26 stroken

4 De Blokken 38 stroken 37 Oord Kamp 4 stroken, blokken

5 De Onstwedder Holte 198 stroken 38 Oost Goor Akkers 24 stroken

6 De Kamp 12 onregelmatig, blokken 39 Ooster Esch 42 stroken

7 De Nieuwe Kampen 7 stroken 40 Oosterkaamp 1 stroken

8 De Ouer 4 blokken 41 Poap Kaamp 5 stroken

9 De Tichelberg 106 stroken 42 Poststrokenkampen 5 blokken

10 Doene Esk 49 stroken 43 Sterenborg 8 es is één perceel

11 Doene Veld 9 stroken 44 t Goor 3 stroken

12 Ellersinghuizen esch 2 blokken 45 t Nijland 19 stroken

13 Es bij de Holte 3 stroken 46 t Winsel 12 stroken

14 Es Ter Wisch 8 blokken 47 Tange-Akkers 10 stroken

15 Es Ter Wupping 13 stroken en blokken 48 Ter Walslage 6 onregelmatig

16 Es Ter Wupping (2) 6 stroken 49 Ter Wupping 7 onregelmatig

17 Esch Ter Haar 28 stroken 50 Veele (zonder naam) 1 blokken

18 Esk 5 stroken 51 Veenhuizen 2 es is één perceel

19 Goornskaamp 2 es is één perceel 52 Veldhoezer Esk 12 stroken

20 Grote of Noorder esch 19 stroken 53 Veldtangeresch 24 stroken

21 Hankamps Esch 18 stroken 54 Velthuis 11 blokken

22 (H)aschkampsesch 28 stroken 55 Vennen 4 blokken

23 Hoeskaamp 2 blokken 56 Weender Mei 2 blokken

24 Hoge Esk 6 stroken 57 Wensen Kampen 21 stroken

25 Hooge Esch 10 onregelmatig 58 Wessinghuister land 9 stroken

26 Hoorn Kaamp 8 stroken 59 Wester Esch 33 stroken

27 Hörste 7 stroken 60 Wester Eske 11 stroken

28 Laagebrugs Esch 26 stroken 61 Wester Kamp 15 stroken

29 Laang Houve 50 stroken 62 Wiekholt 2 es is één perceel

30 Lange Over 4 stroken, blokken 63 Wilmerkamp 12 stroken

31 Lauder Esch 19 stroken 64 Zoer Esk 20 stroken

32 Leege Esch 33 stroken 65 Zoert Esch 8 stroken, blokken

33 Leege Esk 34 stroken 66 Zuid Esch 31 stroken

Tabel 2.9 Oppervlakte en perceelsvormen van de Westerwoldse essen in 1832, weergegeven voor elke individuele es.  
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Om de ontwikkelingen in de verkaveling van de essen en bouwlandkampen goed in beeld te brengen 
zijn van verschillende momenten vanaf 1832 tot op heden momentopnamen van de verkaveling in 
een GIS samengebracht om zo de veranderingen te monitoren. Allereerst is uitgegaan van de 
basissituatie in 1832 (kadastrale minuutplans, HISGIS), vervolgens is aan de hand van historische 
luchtfoto’s de verkavelingssituatie van rond 1933-1953 bepaald, wegens beperkte beschikbaarheid 
van de historische luchtfoto’s is een selectie samengesteld over een periode van 20 jaar. In de jaren 
60/70 van de vorige eeuw hebben de ruilverkavelingen plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen zien 
we vervolgens tijdens het vierde meetpunt, de situatie in 2018. In tabelvorm is het aantal percelen 
per es/kamp weergegeven (tabel 2.11). De aantallen percelen voor 1933-1953 zijn bij benadering. De 
luchtfoto’s zijn niet altijd even scherp en vertonen grillige onregelmatigheden, hierdoor ontstonden 
de nodige interpretatieproblemen. Voor de percelentelling in 2018 is het aantal percelen 
weergegeven dat volledig of voor een gedeelte binnen de begrenzing van es ligt. Bij een aantal essen 
is de verkavelingswijze en -richting zodanig veranderd dat van de oorspronkelijke 
verkavelingsrichting en vormen niets meer te zien is.  

In een grafiek is het overzicht van alle 66 essen en kampen en de aantallen percelen weergegeven, 
alsmede de ontwikkelingen in bijna 200 jaar tijd (afb. 2.29).  

Het is duidelijk waar te nemen dat de essen in bijna 200 jaar tijd onderhevig zijn geweest aan de 
schaalvergroting. In elk geval in de periode 1832 – 1953 is dit het geval geweest. Het tweede 
gemonitorde tijdperk, de periode 1953- 2019, bevat de eerder genoemde grootschalige 
ruilverkavelingen. Dat was het keerpunt dat de steeds meer opkomende mechanisering tot gevolg 
had dat de smalle strokenverkaveling niet langer werkbaar was voor de toenmalige 
landbouwsector.84 Ook waren sommige akkers niet optimaal ontsloten en liet de waterbeheersing te 
wensen over.85  Niet iedere boer stond positief tegenover de ruilverkaveling, maar na een definitieve 
stemming onder de boeren en andere landeigenaren, waarin een meerderheid voor stemde, werden 

                                                           
84 Buursma, 2007, 111 en 112. 
85 Post et. al, 1993, 67. 
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in de jaren die volgden, tot aan 1990, circa 70% van de totale oppervlakte van Westerwolde 
herverkaveld. De zes grootste ruilverkavelingen waren achtereenvolgens: 

• Blijham – Bellingwolde : 4.530 ha; afgerond in 1969; 

• De Veenbouwten  :    730 ha; afgerond in 1969; 

• Slangenborg  : 4.620 ha; afgerond in 1976; 

• Onstwedde   : 4.150 ha; afgerond in 1979; 

• Vriescheloo  : 3.050 ha; afgerond in 1987.86 

Vanzelfsprekend hebben dergelijke grootschalige ingrepen tot drastische veranderingen in het 
landschap van Westerwolde geleid. Voornamelijk de omslag van strokenverkaveling naar de, voor de 
moderne landbouw, geschikte grootschalige blokverkaveling, heeft zijn sporen achtergelaten.87 In 
veel opzichten hebben de ruilverkaveling zowel positieve als negatieve consequenties gehad, op 
zowel landbouwtechnisch, economisch en cultuurhistorisch vlak. De grote ruilverkavelingen zijn en 
zullen altijd een punt van discussie blijven. 

We zien dat de gemiddelde oppervlakte van een es in Westerwolde in (1832) 18 hectare bedraagt 
(tabel 2.10). Dit gemiddelde wordt voornamelijk omhoog gebracht door de grote essen in het 
essenstuwallenlandschap. Hier zijn de Onstwedder Holte en de Tichelberg respectievelijk bijna 200 
en 100 hectare groot.  

In het onderzoek zijn de gemiddelden berekend voor de oppervlaktes en aantallen percelen per es 
(tabel 2.10) op basis van de totale aantallen percelen per es (tabel 2.11). Bedroeg het aantal essen in 
de basissituatie in 1832 nog 3.395 percelen (gemiddeld 51 percelen per es), in de situatie van 100 
jaar later komt dit getal op bijna de helft, 1.931, neer. Na de ruilverkavelingen worden de percelen 
bijna zes keer zo groot met een gemiddelde oppervlakte per es van 3,66 hectare. 

    

                                                           
86 Delvigne & Koopman, 1991, 123. 
87 Delvigne & Koopman, 1991, 40. 

Tabel 2.10 Gemiddelde aantallen percelen en oppervlaktes per es in Westerwolde in de jaren 1832, 1933-1953 
en 2018. 

    Sit. 1832 Sit 1933-1953 Sit. 2018

Aantal percelen totaal 3395 1.931 334

Gemiddelde aantal per es 51 29 5

Gemiddelde opp. (ha) per 

perceel. Gemidelde opp per es 

= 18,30 ha 0,35 0,63 3,66
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Tabel 2.11 De 
ontwikkeling van het 
aantal percelen op de 
essen van 
Westerwolde tussen  
1832 en heden. 

   Es

Oppervlakte 

(ha) 1832 1933-53 2018 Opmerking

1 Berg Akkers 20 60 34 4

2 Breiskaamp 9 12 12 1

3 Brink Esk 4 1 6 1

4 De Blokken 38 138 61 9

5 De Onstwedder Holte 198 574 296 26

6 De Kamp 12 6 20 3

7 De Nieuwe Kampen 7 10 10 5

8 De Ouer 4 12 25 4

9 De Tichelberg 106 341 207 27

10 Doene Esk 49 148 53 17

11 Doene Veld 9 34 21 3

12 Ellersinghuizen esch 2 7 7 1

13 Es bij de Holte 3 5 5 3

14 Es Ter Wisch 8 3 7 2

15 Es Ter Wupping 13 21 18 8

16 Es Ter Wupping (2) 6 10 10 3

17 Esch Ter Haar 28 47 18 6

18 Esk 5 16 7 4

19 Goornskaamp 2 1 1 1

20 Grote of Noorder esch 19 46 46 4 Is anno 2019 deels bebouwd

21 Hankamps Esch 18 37 34 7

22 Harskaamp 28 110 54 6

23 Hoeskaamp 2 1 1 1

24 Hoge Esk 6 21 16 8

25 Hooge Esch 10 4 4 3 Is anno 2019 bijna volledig bebouwd

26 Hoorn Kaamp 8 30 14 6

27 Hörste 7 24 3 2

28 Laagebrugs Esch 26 64 48 8

29 Laang Houve 50 142 78 21

30 Lange Over 4 11 7 2 Is anno 2019 deels bebouwd

31 Lauder Esch 19 59 19 2

32 Leege Esch 33 118 46 9

33 Leege Esk 34 120 58 12 Is anno 2019 deels bebouwd

34 Lutke of Zuider esch 12 27 17 1

35 Mölenkaamp 8 11 6 3

36 Noord Esch 26 118 43 8

37 Oord Kamp 4 9 3 0 Is anno 2019 volledig bebouwd

38 Oost Goor Akkers 24 124 70 7

39 Ooster Esch 42 114 63 9

40 Oosterkaamp 1 7 3 1

41 Poap Kaamp 5 18 10 1

42 Poststrokenkampen 5 6 3 3

43 Sterenborg 8 1 12 1

44 t Goor 3 5 2 2

45 t Nijland 19 69 42 0 Is anno 2019 volledig bebouwd

46 t Winsel 12 36 21 2

47 Tange-Akkers 10 38 14 2

48 Ter Walslage 6 3 3 1

49 Ter Wupping 7 9 8 5

50 Veele (zonder naam) 1 1 1 1

51 Veenhuizen 2 2 2 2

52 Veldhoezer Esk 12 20 16 2

53 Veldtangeresch 24 41 27 10

54 Velthuis 11 13 3 3

55 Vennen 4 2 2 1

56 Weender Mei 2 2 4 1

57 Wensen Kampen 21 43 42 3

58 Wessinghuister land 9 20 9 4

59 Wester Esch 33 140 100 8 Pilotproject SBB 'terugverkaveling' is in werking

60 Wester Eske 11 33 33 4

61 Wester Kamp 15 77 30 7

62 Wiekholt 2 1 1 1

63 Wilmerkamp 12 21 12 0 Is anno 2019 volledig bebouwd

64 Zoer Esk 20 46 35 3

65 Zoert Esch 8 8 7 2

66 Zuid Esch 31 81 41 6 Is anno 2019 voor 1/3 bebouwd

Totaal 1197 3379 1931 323

Gemiddelden 18 51 29 5

Percelen
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Afbeelding 2.30 Afname van het aantal percelen op de Noordesch bij Sellingen tussen 1832 en heden. 



 

65 
 

Een voorbeeld van de vergroting van de percelen op een es in 200 jaar tijd vinden we in de 
Noordesch van Sellingen (afb. 2.30). Ten tijde van de basissituatie van 1832 heeft de es 118 percelen. 
Circa 100 jaar later bedraagt het aantal percelen nog 43 stuks. De schaalvergroting is hier in volle 
gang. Wel is te zien dat de kavelvormen en – richtingen nog overeenkomen met de situatie van 1832. 
In 2018 is de es nog volledig intact en heeft nog steeds dezelfde vorm en oppervlakte als in 1832. Het 
aantal percelen bedraagt tegenwoordig acht percelen die zijn genormaliseerd voor een zo efficiënt 
mogelijk gebruik. 

Wegenpatroon 
De essen werden voornamelijk gebruikt en bewerkt door boeren van de bijbehorende dorpen en 
gehuchten. Elke es maakte onderdeel uit van dergelijk dorp of gehucht. Toch moesten er 
transportmogelijkheden bestaan tussen de dorpen en gehuchten, alsmede tussen de verschillende 
essen. Op afb. 2.31 en 2.32 zijn de essen en de wegenpatronen in 1832 afgebeeld. Over het 
algemeen volgden de wegen de randen van de kleinere essen, om zo voldoende toegang te hebben 
tot de percelen, maar niet te veel landbouwgrond in te nemen. Eenmaal op de es moest men soms 
over de percelen van de buurman om op de te bewerken percelen te komen. De trend die zich 
voordoet op de kleinere essen, waar de wegen langs de randen van de essen liepen, geldt niet voor 
de grotere essen. In de regel heeft een es van tien hectare of groter tenminste één weg die over de 
es loopt. Hoe groter de es, hoe meer wegen de es heeft. 

De wegen hebben een grillig en slingerend karakter. Dit karakter wordt veroorzaakt door de 
natuurlijke verhogingen in het landschap. Als we de hoogtekaart in detail bekijken, in combinatie met 
de het wegenpatroon, is te zien dat de wegen niet over de hoogste ruggen en kopjes lopen, omdat 
die hoogten volledig in gebruik waren als bouwland. Vanzelfsprekend geeft de hoogtekaart van 
tegenwoordig een wat vertekend beeld omdat de hoogste plekken in het gebied de essen zijn, die 
door de eeuwenlange plaggenbemesting steeds hoger zijn geworden. Maar zelfs op deze 
hoogtekaart is te zien dat de wegen voornamelijk op plekken zijn gelokaliseerd waar het niet te nat 
was, zodat men in alle seizoenen gebruik kon maken van de wegen. 
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Afbeelding 2.31 Wegenstructuren 1832 langs de essen (deelkaart 1). 
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Afbeelding 2.32 Wegenstructuren 1832 langs de essen van Westerwolde (deelkaart 2). 
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Na analyse van het wegenpatroon, komen we tot de volgende soorten wegen in het studiegebied: 

• interlokale wegen; 

• lokale wegen; 

• wegen binnen es. 

Interlokale wegen zijn wegen die verschillende nederzettingen met elkaar verbonden, deze wegen 
liepen als het mogelijk was langs de essen. Als er geen ruimte langs de es was, werd bij uitzondering 
de grote interlokale wegen dwars over de es aangelegd. Een voorbeeld hiervan is de interlokale weg 
over de es De Blokken bij Wollinghuizen. Op de kaart is ook goed te zien dat de wegen richting het 
noorden niet over de essen lopen, maar juist de begrenzingen van de Doene Esk en de Veldhoezer 
Esk volgen (afb. 2.33). 

Lokale wegen zijn de wegen die het dorp verbonden met de bouwlanden. Deze wegen werden zo 
praktisch mogelijk aangelegd door, waar mogelijk, de interlokale wegen en de essen onderling direct 
met elkaar te verbinden. Ten westen van Vlagtwedde liggen de Laang Houve, de Hoge Esk en ’t 
Winsel. Op de kaart zien we dat ze door één enkele weg met elkaar zijn verbonden (afb. 2.34). Ook is 
de interlokale weg, die ook hier over de es heen loopt, verbonden met de lokale weg die verder loopt 
over de es. 

 

 

 

 

Afbeelding 2.33 Interlokale wegen langs de essen bij Wollinghuizen in 1832. 
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Als derde zijn er de wegen binnen de essen die de diverse ontginningsblokken en espercelen 
ontsloten. De Onstwedder Holte is de grootste es in het studiegebied. Vrijwel elk perceel is via de 
weg te bereiken, zonder het land van de eigenaar van het naastgelegen perceel te betreden (enkele 
percelen en ontginningsblokken daargelaten). Voor de ruim 500 percelen is een ingenieus 
wegensysteem aangelegd (afb. 2.35). Allereerst loopt een lokale weg rondom de es. Hierdoor zijn de 
percelen aan de randen goed te bereiken. De begrenzingen aan de kopse kanten van de percelen is 
voor zover mogelijk in één lijn gelegd, waar de wegen op zijn aangelegd. Op deze manier zijn bijna 
alle percelen te bereiken via een weg en is relatief weinig landbouwgrond ‘opgeofferd’ voor 
wegenaanleg. 

De wegen van 1832 zijn geprojecteerd op de topografische kaart van 2018 (afb. 2.36). De conclusie 
die hieruit getrokken wordt, is dat de wegen in circa 200 jaar tijd niet of nauwelijks veranderd zijn. 
Op bepaalde locaties, zoals bij de Weite, Ellersinghuizen en Weende, zijn de wegen rechtgetrokken of 
genormaliseerd en de doodlopende wegen die naar de percelen op de essen liepen zijn veelal 
aangesloten op andere wegen, of gewoonweg verdwenen. 

 

Afbeelding 2.34 Lokale en eswegen van 1832 langs en over de essen ten westen van Vlagtwedde. 
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Afbeelding 2.35 Wegenstructuren op de Onstwedder Holte bij Onstwedde in 1832. 

Afbeelding 2.36 Wegenstructuren uit 1832 tussen Vlagtwedde en Wollinghuizen, geprojecteerd op de huidige topografische 
kaart. 
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Toponymie van Westerwolde 
Naamkunde is een tak van de wetenschap waar archeologen en landschapsdeskundigen graag aan 
refereren wanneer onderzoek gedaan wordt naar gebieden of landstreken. Toponiemen zijn 
belangrijk voor: 

• oriëntatie: om te kunnen te communiceren over de ligging van plekken; 

• toe-eigening: om bezit en gebruiksrechten af te bakenen; 

• representatie: om belangrijke gebeurtenissen / bijzondere verhalen / bijzondere plekken / 
collectieve waarden te blijven herinneren (culturele identiteit).88 

Toponymie is sterk verbonden met het gesproken dialect in het gebied. Uit de studie De Taal van 
Westerwolde, Patronen en Structuren in een Gronings dialect van Veldman (1992) blijkt dat het 
Westerwoldse dialect sterk overeenkomt met de dialecten in de rest van de provincie Groningen, de 
Kop van Drenthe en de veenkoloniën langs de Duitse grens.89 Tijdens het onderzoek naar de 
naamgeving van percelen zijn vanuit dat perspectief de veldnamen geïnterpreteerd. Voor 
Westerwolde is door verschillende onderzoekers geschreven over de toponymie in het gebied. 
Onderdelen, zoals de veldnamen rondom Onstwedde, zijn door Ebeling en Wieringa samengevat en 
geïnterpreteerd.90 Akkernamen zijn opgetekend door Van der Woude.91 Voortbordurend op deze 
onderdelen geeft Groenendijk in zijn proefschrift een breder overzicht van de verschillende 
toponiemen die aanwezig zijn in het gebied.92 Hij behandelt voornamelijk de plaatsnamen in 
Westerwolde en welke rol het dorp Wedde had bij de naamgeving van de overige dorpen. Ook de 
oerd-namen komen in zijn werk uitgebreid aan bod. In dit onderzoek naar de Westerwoldse essen zal 
de nadruk liggen op de veldnamen van Westerwolde die Jan Wieringa (1933-1997) in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw heeft opgetekend. Hij was in dienst van het Nedersaksisch Instituut te 
Groningen en verzamelde vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw duizenden veldnamen in Drenthe 
en Groningen. De veldnamen werden genoteerd op lijsten, losse blaadjes en kaartmateriaal en waren 
afkomstig uit de monden van boeren en anderen met kennis van de plaatselijke omgeving. Dit 
betreffen daarmee toponiemen die in de eerste helft van de 20ste eeuw nog gebruikt werden of 
bekend waren.93 Voor het studiegebied is een drietal kaarten met de daarop handgeschreven 
veldnamen, opgetekend door Wieringa, bestudeerd en in de essendatabase in een GIS verwerkt.94 De 
kaarten van Wieringa zijn in GIS gegeorefereerd met het basisbestand van alle 66 essen en kampen. 
Dergelijke werkwijze maakt het mogelijk om per es/kamp de gedetailleerde veldnamen van Wieringa 
per perceelsblok digitaal inzichtelijk te maken. Niet van alle essen en kampen zijn de veldnamen 
bekend. In totaal zijn er 167 veldnamen gekarteerd en vervolgens onderverdeeld in 
veelvoorkomende toponiemencategorieën als -goor, -kamp, -oerd, etc. (afb. 2.37). De meest 
interessante zijn beschreven in hun relatie tot het Westerwoldse landschap.  

In bijlage I is het totale overzicht van de gekarteerde veldnamen door Wieringa weergegeven. De 
nummers in de veldnaamtabellen corresponderen met de kaart in de eerder genoemde bijlage. 

                                                           
88 Spek, 2017, Hoorcollege 26 Landschappen van Nederland, Toponymie, sheet 3. 
89 Veldman, 1992, 215. 
90 Ebeling & Wieringa, 139-153. 
91 Van der Woude, 1944, 103-114. 
92 Groenendijk, 1997, 251-276. 
93 Vos, 2016, veldnamen Westerwolde, via https://westerwolde.groningen.nl/evenementen-
westerwolde/lezing-over-veldnamen-in-streekhistorisch-centrum 
94 RHC GrA, toegangsnr. 1854, Verzameling Groninger veldnamen 1500 - 1900, 4. Aanvulling collectie Wieringa, 

4.1. Westerwolde.  
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Afbeelding 2.37 Toponiemen van Westerwolde. 
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Akker 
Veldnamen waar het toponiem akker in voorkomt, 
is de meest voorkomende (44 stuks). Akker is één 
van de meest algemene termen die een boer als 
benaming aan zijn bouwland gaf en nog steeds 
geeft. Van Berkel en Samplonius (2018) definiëren 
akker als bouw- of ploegland.95 In het studiegebied 
liggen verspreid bouwlanden die veldnamen 
hebben waar het toponiem akker in is verwerkt. 
Veel veldnamen in deze categorie bevatten namen 
van de eigenaren zoals Bruning Akkers en Nuring 
Akkers. De namen Bosakkers en Holtakkers laten 
niet veel aan de verbeelding over: hier heeft bos 
gestaan. Op De Holte ligt een groep percelen die 
‘in het span’ ligt. Dit betekent afgesneden stuk 
land, wat of op de ontginning, of op latere 
perceleringen duidt. De veldnaam die deze 
percelen hebben gekregen is Spanakkers.96 
Metbrouk Akkers duidt op broek, een laag 
moerassig gebied wat later in cultuur is gebracht door 
de toenmalige gebruikers.97 Koep Akkers duidt op kuip, 
de vorm van het perceel/de percelen: laagte in het 
terrein.98 Venakkers betekent op percelen waar zich 
een ven bevindt. Dit is ook goed zichtbaar op de 
historische kaarten.  

Bloken 
Deze veldnaam wijst op een omheind ontginningsblok 
(afb. 2.38). Op de Drentse essen zijn dit vaak percelen 
uit de vroegste fasen van de esontginningen. Omdat de 
omliggende ontginningen er destijds nog niet waren, 
diende het blok afzonderlijk omheind te worden, 
bijvoorbeeld door middel van een vlechtwerken 
omheining. Het voorkomen van deze veldnaam zou dus 
een aanwijzing kunnen zijn voor oudere delen van de 
essen.99 De veldnaam kan ook wijzen op de 
blokvormige percelen. Als we de percelen uit 1832 
over de veldnamenvlakken in GIS heen leggen, zien we 
dat er in die tijd nog sprake was van 
strokenverkaveling. In de tijd van de 
veldnamenkartering van Wieringa was de 
ruilverkaveling afgerond en bestonden betreffende 
percelen uit grote blokken.100 Mocht het veldnaam op 
de vormen van percelen wijzen is de veldnaam nog niet 
bijster oud.  

                                                           
95 Van Berkel & Samplonius, 2018. 
96 Ebeling & Wieringa, 1977, 144. 
97 Ebeling & Wieringa, 1977, 146. 
98 Ebeling & Wieringa, 1977, 145. 
99 Spek, 2004, 701. 
100 Luchtfoto 1996, Provincie Groningen. 

Nr. Veldnaam Toponiem

1 Bruning Akkers Akker

2 Loun Akkers Akker

8 Grote Akkers Akker

9 Peek Akkers Akker

12 Pad Akkers Akker

13 Lange Wends Akkers Akker

14 Hoares Akkers Akker

20 Groot Akkers Akker

29 Spaalse Akkers Akker

30 Bosakker Wending Akker

31 Brei Akkers Akker

39 Boonakkers Akker

41 Hillige Akkers Akker

43 Renneboon Akkers Akker

46 Kouterakkers Espel Akker

49 Torenakkers Akker

51 Lange Akkers Akker

57 Nuringakkers Akker

61 Kamper Akkers Akker

67 Hööiakkers Akker

70 Venakkers Akker

74 Veld Akker Akker

75 Baarg Akker Akker

76 Grote Akker Akker

77 Lange Akker Akker

78 Schaarp Akker Akker

79 Haule Akkers Akker

85 Heerakker Akker

90 Zunnegehout Akkers Akker

93 Vogel Akker Akker

106 Öi Beuke / Spanakkers Akker

117 Tellingerakkers Akker

120 Jonkeren Akkers Akker

123 Waal Akkers Akker

126 Braak Akkers Akker

127 Langdailen/Spanakkers Akker

132 Holtakker Akker

133 Ribakker Akker

137 Koepakkers Akker

139 Lang Akkers Akker

141 Abramakker Akker

152 Brain Akkers Akker

157 Metbrouk Akkers Akker

161 Lange Akkers Akker

Nr. Veldnaam Toponiem

1 Bruning Akkers Akker

2 Loun Akkers Akker

8 Grote Akkers Akker

9 Peek Akkers Akker

12 Pad Akkers Akker

13 Lange Wends Akkers Akker

14 Hoares Akkers Akker

20 Groot Akkers Akker

29 Spaalse Akkers Akker

30 Bosakker Wending Akker

31 Brei Akkers Akker

39 Boonakkers Akker

41 Hillige Akkers Akker

43 Renneboon Akkers Akker

46 Kouterakkers Espel Akker

49 Torenakkers Akker

51 Lange Akkers Akker

57 Nuringakkers Akker

61 Kamper Akkers Akker

67 Hööiakkers Akker

70 Venakkers Akker

74 Veld Akker Akker

75 Baarg Akker Akker

76 Grote Akker Akker

77 Lange Akker Akker

78 Schaarp Akker Akker

79 Haule Akkers Akker

85 Heerakker Akker

90 Zunnegehout Akkers Akker

93 Vogel Akker Akker

106 Öi Beuke / Spanakkers Akker

117 Tellingerakkers Akker

120 Jonkeren Akkers Akker

123 Waal Akkers Akker

126 Braak Akkers Akker

127 Langdailen/Spanakkers Akker

132 Holtakker Akker

133 Ribakker Akker

137 Koepakkers Akker

139 Lang Akkers Akker

141 Abramakker Akker

152 Brain Akkers Akker

157 Metbrouk Akkers Akker

161 Lange Akkers Akker

Afbeelding 2.38 Het perceel de Bloken in het midden 
van de es gelegen. 
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Dresk 
Dresk of dreske duidt op driesgronden: de delen van de es die regelmatig dries lagen, dat wil zeggen 
dat ze na één of twee jaar akkerbouw vaak voor een periode van 6 á 7 jaar ongecultiveerd dienden te 
blijven om de bodemvruchtbaarheid te doen herstellen. Vaak liggen ze op minder vruchtbare, lager 
gelegen gronden aan de buitenranden van de essen (afb. 2.39). Factoren als vochtgehalte en 
vruchtbaarheid kunnen een rol gespeeld hebben in de naamgeving van de percelen.101 De percelen 
met deze veldnaam zijn tegenwoordig in gebruik als bos en boomgaard.  

Tange 
Het toponiem tange duidt op een tongachtig vooruitstekende zandrug. Het is een vrij algemene 
benaming voor bouwlanden op essen die gelegen zijn op de zandruggen. Ook de langgerekte 
dekzandruggen door de venen hebben veelal de naam tange gekregen. 102 Over de grens worden ze 
ook wel tengen genoemd. Niet enkel veldnamen maar ook plaatsnamen als Bourtange en 
Jipsingboertange danken hun benaming aan de landtongen.103  

                                                           
101 Schönfeld, 1980, 65. 
102 Ebeling & Wieringa, 1977, 143. 
103 Groenendijk, 1997, 227. 

Afbeelding 2.39 De Noordesch bij Sellingen. Binnen de onderbroken witte lijn bevindt zich het perceel met de veldnaam 
Dresk. Het gaat hier om een lager gelegen deel aan de rand van de es. 
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Droon 
In het studiegebied zijn vier veldnamen door Wieringa gekarteerd met de term drone, droon of 
drome. Deze bijzondere naam duidt op bouwlanden gelegen op helling met lager gelegen gronden. 
De naam droon is een oud woord voor ‘eindstuk, zoom of stuk aan de rand’. De percelen liggen op de 
kaart, zoals de naam doet vermoeden, altijd aan de rand van de es, op de grens met lager gelegen 
gebied. De veldnaam is tevens interessant omdat blijkt dat deze benaming meer bij het Duitse 
noordwesten behoort dan bij het Nederlandse noordoosten.104 

Goor en Tuin 
De toponiemen goor en tuin duiden doorgaans op kleinere percelen 
bouwland, die (oorspronkelijk) als moestuin in gebruik waren.105 Spek 
beschrijft de goorns als kleine omheinde ruimten met kleine percelen 
tuingrond waarop de boeren voor eigen gebruik groenten verbouwden. 
Spek refereert aan drie verschillende soorten goorns in Drenthe:  

• koelgoorns, percelen in directe omgeving van de boerderij; 

• buirgoorns, omheind complex met zeer kleinschalige strokenverkaveling; 

• goornakkers, grootschalige tuinbouwcomplexen in nabijheid van de dorpen op de 
essen.106 

De percelen op de kaart aangeduid met het toponiem goor of tuin zijn allen onderdeel van de es en 
vallen onder de goornakkers. Brei of brai in braitoenen geeft aan dat het een breed perceel betrof.107 

Horst 
Een aantal percelen bevatten het toponiem horst. Hiermee wordt een ruig begroeide 
terreinverhoging bedoeld in een laaggelegen gebied.108 

Kamp 
Het toponiem kamp is veelvuldig gebruikt in 
de etymologie van de essen in Westerwolde. 
Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 
campus (veld). In algemene zin werd het 
toponiem kamp gebruikt voor een 
oorspronkelijk omheinde kamp die later vaak 
uitgroeide tot een es.109  

Aan de hand van het toponiem kamp, kan de 
conclusie getrokken worden dat de 
Aschkampsesch ten westen van Vlagtwedde 
is ontstaan door de samenvoeging van drie 
losse bouwlandkampen (afb. 2.40).  

                                                           
104 Ebeling & Wieringa, 1977, 143. 
105 Ebeling & Wieringa, 1977, 144. 
106 Spek, 2004, 698. 
107 Ebeling & Wieringa, 1977, 142. 
108 Schönfeld, 1980, 33. 
109 Spek, 2004, 690-691. 

Nr. Veldnaam Toponiem

18 Goorns Goor

32 Brei Toenen Tuin

134 Ooster Goor Akkers Goor

160 Veentoene Tuin

166 't Goor Goor

Nr. Veldnaam Toponiem

3 Middelkaamp Kamp

6 Poststroken Kampen Kamp

7 Wijnkamp Akkers Kamp

10 Woar Kaamp Kamp

11 Weenkaamp Kamp

17 Ol'e Kaamp Kamp

19 Oue Oosterkaamp Kamp

21 Oosterkaamp Kamp

22 Renkaamp Kamp

23 Hilverts Kaamp Kamp

24 Vierkampen Kamp

27 Oosterkaamp Kamp

36 Westerkampen Kamp

45 Hanskaamps Kamp

47 Breiskaamp Kamp

48 Breiskaamp Kamp

50 Noordkaamp Kamp

55 Middelkaamp Kamp

60 De Kaamp Kamp

69 Hoornkaamp Kamp

84 Mei Kampen Kamp

86 Veldkaamp Kamp

88 Nije Kampen Kamp

98 Zuudkaamp Kamp

114 Tam Kampen Kamp

115 Tensing Kampen Kamp

119 Kampke Bos Kamp

129 Jaskampen Kamp

135 Koerskampke Kamp

140 Oosterkampen Kamp

143 Poap Kaamp Kamp

146 Wensenkamp Kamp

147 Spetsenbrug/Wilkenkaamp Kamp

155 Kouters Kaamp Kamp

162 Härskaamp Kamp

163 Harskenkaamp Kamp

164 Botterkampen Kamp

167 Mölenkaamp Kamp

Nr. Veldnaam Toponiem

3 Middelkaamp Kamp

6 Poststroken Kampen Kamp

7 Wijnkamp Akkers Kamp

10 Woar Kaamp Kamp

11 Weenkaamp Kamp

17 Ol'e Kaamp Kamp

19 Oue Oosterkaamp Kamp

21 Oosterkaamp Kamp

22 Renkaamp Kamp

23 Hilverts Kaamp Kamp

24 Vierkampen Kamp

27 Oosterkaamp Kamp

36 Westerkampen Kamp

45 Hanskaamps Kamp

47 Breiskaamp Kamp

48 Breiskaamp Kamp

50 Noordkaamp Kamp

55 Middelkaamp Kamp

60 De Kaamp Kamp

69 Hoornkaamp Kamp

84 Mei Kampen Kamp

86 Veldkaamp Kamp

88 Nije Kampen Kamp

98 Zuudkaamp Kamp

114 Tam Kampen Kamp

115 Tensing Kampen Kamp

119 Kampke Bos Kamp

129 Jaskampen Kamp

135 Koerskampke Kamp

140 Oosterkampen Kamp

143 Poap Kaamp Kamp

146 Wensenkamp Kamp

147 Spetsenbrug/Wilkenkaamp Kamp

155 Kouters Kaamp Kamp

162 Härskaamp Kamp

163 Harskenkaamp Kamp

164 Botterkampen Kamp

167 Mölenkaamp Kamp
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Mei 
Mei of mai is een afkorting voor maiden wat duidt op hooilanden.110 De 
percelen met dit toponiem zijn laag gelegen en gelegen aan de zijkant van de 
es aan de zijde van het beekdal. Waarschijnlijk zijn deze voormalige hooilanden 
later bij de es getrokken als bouwland. De veldnaam dorig mei bevestigt nog 
eens dat de betreffende percelen laaggelegen zijn. Dorich betekent 
moeraskartelblad (Pedicularis palustris), een plant die enkel voorkomt in zeer 
drassige gebieden.111 

Oerd 
In de Westerwoldse veldnamen die naar bouwlanden verwijzen is oerd een 
sleutelbegrip. Groenendijk noemt dit toponiem als synoniem voor het in 
Drenthe oudste bouwland gebruikte woerd en vertegenwoordigt dat deel van 
het bouwland dat door de bevolking als eerst in ontginning werd gebracht: de huisakker.112 De oerd 
namen komen relatief maar weinig voor in Westerwolde. Binnen de grenzen van de geselecteerde 
essen komt dit toponiem maar drie keer voor, bij Vlagtwedde, Smeerling en Sellingen. Alle drie de 
bouwlanden met oerd of een variant daarvan zijn gelegen op de es die het dichtst bij het dorp of in 
het dorp ligt. 

 

                                                           
110 Ebeling & Wieringa, 1977, 143. 
111 Soortenbank, moeraskartelblad, nd. via: 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=1825&menuentry=soorten 
112 Groenendijk, 1997, 259. 

15 Lutkemei

66 Lutkeneie

72 Heeremai

83 Dorig Mei

159 Halfmied

38 Auerte

158 De Hoge Ouer

165 Lange Ouer

Afbeelding 2.40 De Aschkampsesch ten westen van Vlagtwedde. Binnen de es bevinden zich een drietal percelen met de 
veldnaam ‘kamp’. 
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Afbeelding 2.41 Opgraving van esgreppels langs de Ruiten Aa 
op de Westeresch in maart 2019. 

Overige kenmerken: esgreppels 
Bij archeologische opgravingen op open akkercomplexen of bij andere graafactiviteiten worden met 
name in Noord-Nederland en Noord-Duitsland met regelmaat greppelsystemen aangetroffen die zijn 
ontstaan in de periode van de plaggenlandbouw, in de zeventiende tot negentiende eeuw of later.113 
Ook in Westerwolde zijn dergelijke systemen gevonden. In 1959 zijn op de Westerwoldse essen 
grootschalige onderzoeken gedaan naar de greppelsystemen. Door de heersende droogte waren 
verschillen in groeiomstandigheden goed waar te nemen en werd de greppelstructuur duidelijk 
zichtbaar. De greppels liggen in parallelle banen naast elkaar over de es. De greppels waren circa 9 
meter lang,  50 cm breed en liggen op 2 tot 3 meter van elkaar. De greppels in de baan na een andere 
verspringen in de regel iets, zodat deze niet in elkaars verlengde liggen. Het systeem volgt de vorm 
van het esdeel of de es. Het onderzoek in 1959 heeft zich vooral gericht op de Hoornakkers, ten 
noorden van Wollinghuizen en de Westeresch, nabij Veele.114 Laatstgenoemde zal uitgebreid worden 
behandeld in het detailonderzoek in hoofdstuk 3, onderdeel van dit onderzoek naar de 
Westerwoldse essen.  

In de vroege middeleeuwen was een deel van de gronden, al dan niet tijdelijk, in cultuur gebracht. 
Een ander deel was begroeid met houtopslag en heide, de meeste van deze gronden waren al lange 
tijd als akker in gebruik. De greppels zijn door het plaggendek gegraven en dateren dus uit de 
zeventiende eeuw of later.115 Op bouwlanden was de grond na een bepaalde tijd uitgeput voor wat 
betreft bepaalde elementen zoals kalium. Ook traden steeds meer bodemziekten op, zoals aaltjes. De 
braakliggende gronden waren met houtopslag en heide begroeid en hadden een zure bovengrond. 
Wanneer de gronden weer in cultuur werden genomen werd het hout verwijderd en de rest 
afgebrand. In deze situatie had men gegronde redenen om de grond te verversen en om de grond 
wederom vruchtbaar te maken. Hiervoor werden de esgreppels gegraven. Direct na het graven van 
de greppel werd deze gevuld met zure humeuze grond. Deze grond of plag bevond zich tussen de 
gegraven en de nog te graven greppel. Was de greppel eenmaal volgestort dan werd de volgende 
gleuf gegraven. Het zand uit de gegraven greppels werd verspreid over het pas 
afgegraven/afgeschraapte en/of afgeplagde deel en over de gevulde sleuf. Op deze manier had het 
verweren een dubbel resultaat. Niet alleen werd de grond ververst, ook kon een deel van de 
bovengrond of plag worden verwerkt in de greppel. Een laag van 5-10 cm vers zand kwam aan de 
oppervlakte te liggen.116 Restanten van esgreppels op de Westeresch bij Veele zijn in maart 2019 
opgegraven (afb. 2.41). De evenredige greppels zijn door het kleurverschil duidelijk te zien in het 
opgegraven profiel. 

 

  

                                                           
113 Spek, 2004, 848. 
114 Klungel, 1959, 31. 
115 Spek, 2004, 848. 
116 Klungel, 1959, 31-37. 
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Tabel 2.12 Indeling landschapstypologie op basis van fysisch-geografische en cultuurlandschappelijke kenmerken. 

2.4 Naar een typologie van de essen van Westerwolde 

 
Op het eerste gezicht lijken de essen in Westerwolde zeer versnipperd en verschillend in 
verkavelingspatronen, bodemtypen en grootte. Bij nadere beschouwing blijken de essen toch wel 
degelijk overeenkomsten en samenhangende verschillen te bevatten. Op basis van de analyse in dit 
hoofdstuk zijn drie hoofdtypen, met bij de eerste twee typen een tweetal subtypen te 
onderscheiden. Hieronder zullen de typen verder toegelicht worden en zal een verklaring worden 
gegeven voor de gekozen verdeling. 

Type 1: Dorpsessen op grote grondmorene- en dekzandruggen 

• 1a: Grote essen op dekzandruggen 

• 1b: Grote essen op grondmoreneruggen 

Type 2: Essen op middelgrote dekzandruggen 

• 2a: Middelgrote essen (duidelijk als es herkenbaar) 

• 2b: Middelgrote essen of jonge heideontginningen 

Type 3: Individuele bouwlandkampen op kleine dekzandkoppen 

Type 1 bevat de grootste essen die veelal dichtbij de dorpen gelegen zijn en fungeerden als dorpses. 
Het type is onderverdeeld in de essen op de grote dekzandruggen en de essen die op grote 
grondmorene ruggen liggen. De essen die onder type 2 vallen zijn de essen die op middelgrote 
dekzandruggen zijn gelegen. Type 3 zijn de kleine individuele bouwlandkampen die meestal dichtbij 
de boerderij lag. Deze kampen zijn meestal aangelegd op kleine dekzandkopjes. 

De 66 essen in het studiegebied zijn verdeeld onder de typen. Dit brengt ons tot de conclusies zoals 
weergegeven in tabel 2.12 en afb. 2.42. De totaaltabel, met alle essen en kenmerken is opgenomen 
in bijlage II. 

 

   

 

Type Subtype Oppervlakte Bodemtype Geomorfologie
Wegen-

patroon 1832

Perceelsvorm 

1832

Ontginnings-

wijze

Aantal percelen 

1832

Aantal 

eigena-

ren 1832

Resterende grensbeplanting

1a: grote essen op 

dekzandruggen
15 - 50 ha cHd21/cHn21 dekzandrug

esweg, lokaal 

en interlokaal
stroken collectief

30 - 150. Gem. 

afname 1832-

2018 = 91%

5 - 30
overwegend nog grotendeels 

aanwezig: >50%

1b: grote essen op 

grondmoreneruggen
100 -200 ha cHn23x/cY23x

hoge 

stuwwal/grond

morene

esweg, lokaal stroken collectief

340 - 580. Gem. 

afname 1832-

2018 = 94%

50 - 80 nooit aanwezig geweest

2a: middelgrote 

essen (duidelijk als es 

herkenbaar)

3 - 15 ha
cHn23/zEZ21/

cHd21

dekzandrug of -

vlakte
esweg/geen

overwegend 

stroken

overwegend 

collectief

1 - 38. Gem. 

afname 1832-

2018 = 77%      

2 - 13      
overwegend deels nog 

aanwezig (10-50%)

2b: middelgrote 

essen of jonge 

heideontginningen

3 - 15 ha Hn21/Hn23
dekzandrug of -

welving
geen

zowel blokken als 

stroken en 

onregelmatige 

verkaveling

zowel 

collectief als 

individueel

5 - 21. Gem. 

afname 1832-

2018 = 69%

3 - 12      
overwegend grotendeels 

verdwenen (<10%)

Type 3  individuele 

bouwlandkampen op 

kleine dekzandkoppen

1 -2 ha
Hn21/cHn23/p

Zg23

dekzandvlakte 

of -welving
geen

voornamelijk 

blokverkaveling of 

de es bestaat uit 

één perceel

 individueel

2 - 7. Gem. 

afname 1832-

2018 = 29%

1      

van een aantal essen is de 

beplanting grotendeels 

verdwenen, van anderen is juist 

nog meer dan 50% nog 

aanwezig

Type 1  dorpsessen op 

grote grondmorene- en 

dekzandruggen

Type 2  essen op 

middelgrote 

dekzandruggen
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Afbeelding 2.42 Indeling landschapstypologie op basis van fysisch-geografische en cultuurlandschappelijke kenmerken. 
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Type 1: Dorpsessen op grote grondmorene- en dekzandruggen 
Het eerste type dat we onderscheiden heeft de grootste essen (24 stuks) in het studiegebied. Het 
gaat in totaal om de essen van 15 tot 200 hectare. Dit lijkt een grote categorisering , maar er zijn in 
verhouding tot de overige essen niet veel die in deze klasse vallen. Daarnaast is binnen het type de 
verdeling gemaakt tussen de dekzandessen (15-50 ha) en de grondmorene essen (100-200 ha). De 
subtypering tussen beide soorten essen is ook mede aangebracht door het verschil in bodemsoort. 
De dekzandessen worden getypeerd door het cijfer ..21 achter de bodemaanduiding. Dit houdt in dat 
deze essen leemarm of zwak lemig zijn. De essen op de stuwwallen hebben overwegend de 
cijferaanduiding ..23. Deze gronden zijn leemhoudender dan de essen op dekzand en dus 
vruchtbaarder.  Ook is een deel van de essen op de stuwwallen getypeerd met de letter x. dit 
betekent dat er keileem tussen de 40 en 120 cm in de bodem aanwezig is. Door de grootte was het 
onvermijdelijk om wegen aan te leggen binnen de grenzen van de essen. Zowel lokale wegen, die de 
essen onderling verbinden, als eswegen (om percelen te kunnen bereiken) zijn aanwezig binnen dit 
type. De percelen zijn strookvormig. De breedte van de van de stroken op zowel de stuwwalessen als 
die op het dekzand varieert van 3 tot 100 meter. De essen op de stuwwallen zijn overwegend vaker 
smaller verkaveld dan de essen op dekzand. Na onderzoek naar de eigendomssituatie in 1832 in 
ruimtelijk opzicht, is vastgesteld dat de essen in type 1 collectief zijn ontgonnen. In 1832 had subtype 
1a gemiddeld 30 tot 150 percelen met 5 tot 30 eigenaren per es. Subtype 2 had 340 tot 580 percelen 
met 50 tot 80 eigenaren per es. Gemiddeld had één eigenaar 2,7 hectare grond op de es binnen dit 
type.117 Ten opzichte van 1832 is het percelenaantal in 2018 voor subtype 1a afgenomen met 
gemiddeld 91% en voor subtype 1b geldt een afname van gemiddeld 94%. Hoe groter de essen 
waren hoe meer ze onderhevig zijn geweest aan vergroting van de percelen in bij 200 jaar tijd.  

                                                           
117 Dit betreft enkel het bouwland op de es. Vaak hadden de boeren nog bouw, hooi- en weiland buiten de 
vastgestelde 66 essen. 

Tabel 2.13 Essen binnen landschapstype 1: Dorpsessen op grote grondmorene- en dekzandruggen. 

   Es Type

Opper

vlakte 

(ha)

Bodemcode
Geomorfologie 

(overheersend)

Wegen aanwezig op 

de es 1832

Perceels

vorm 

1832

Ontginning

swijze 1832
1832

1933-

1953
2018

Afname 

aantal 

percele

n 1832-

2018

Aantal 

eigena

ren 

1832

Aantal 

ha per 

boer 

op de 

es

Vergelijking 

resterende 

grensbeplantingen 

1915-heden 

(n.v.t.=nooit 

aanwezig geweest)

1 Berg Akkers 1 a 20 cHn21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 60 34 4 93% 13 1,5 > 50 %

4 De Blokken 1 a 38 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 138 61 9 93% 13 1,8 10-50 %

10 Doene Esk 1 a 49 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 148 53 17 89% 16 4,3 10-50 %

17 Esch Ter Haar 1 a 28 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 47 18 6 87% 5 2,9 10-50 %

20 Grote of Noorder esch 1 a 19 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 46 46 4 91% 13 2,5 > 50 %

21 Hankamps Esch 1 a 18 Hn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 37 34 7 81% 7 6,2 < 10 %

22 (H)aschkampsesch 1 a 28 cHn23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 110 54 6 95% 31 1,5 > 50 %

28 Laagebrugs Esch 1 a 26 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 64 48 8 88% 28 0,4 > 50 %

29 Laang Houve 1 a 50 cHn21-VII Dekzandrug lokaal, esweg stroken collectief 142 78 21 85% 14 1,9 10-50 %

31 Lauder Esch 1 a 19 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 59 19 2 97% 10 3,0 10-50 %

32 Leege Esch 1 a 33 cHn23-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 118 46 9 92% 15 0,9 10-50 %

33 Leege Esk 1 a 34 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 120 58 12 90% 28 1,0 10-50 %

36 Noord Esch 1 a 26 cHn21-VII Dekzandrug lokaal stroken collectief 118 43 8 93% 13 0,9 > 50 %

38 Oost Goor Akkers 1 a 24 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 124 70 7 94% 20 8,1 10-50 %

39 Ooster Esch 1 a 42 cHn23-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 114 63 9 92% 27 2,6 10-50 %

45 t Nijland 1 a 19 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 69 42 0 100% 23 5,9 n.v.t.

53 Veldtangeresch 1 a 24 cHd21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 41 27 10 76% 8 5,6 > 50 %

57 Wensen Kampen 1 a 21 cHn21-VII Dekzandwelvingen interlokaal stroken collectief 43 42 3 93% 21 0,9 10-50 %

59 Wester Esch 1 a 33 cHd21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 140 100 8 94% 21 2,4 10-50 %

61 Wester Kamp 1 a 15 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 77 30 7 91% 14 1,5 > 50 %

64 Zoer Esk 1 a 20 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 46 35 3 93% 7 2,6 < 10 %

66 Zuid Esch 1 a 31 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 81 41 6 93% 15 0,9 > 50 %

5 De Onstwedder Holte 1 b 198 cHn23x-VII Hoge stuwwal lokaal, esweg stroken collectief 574 296 26 95% 80 1,5 n.v.t.

9 De Tichelberg 1 b 106 cHn23x-VI Hoge stuwwal lokaal, esweg stroken collectief 341 207 27 92% 57 0,9 n.v.t.

Ontginning en 

verkaveling

Verdeling 

oppervlakte 

per boer 1832

Ontwikkeling aantallen 

percelen 1832 - heden
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Type 2: Essen op middelgrote dekzandruggen 
 De essen op de middelgrote essen (3 – 15 ha) vormen het tweede type. Net als type 1 is deze 
verdeeld in een tweetal subtypen. Binnen type 2a vallen de essen tussen de 3 en 15 hectare, die ook 
duidelijk als es herkenbaar zijn aan de hand van verkavelingen, dikte van het plaggendek, 
ontginningsblokken en locatie. In type 2b vallen de geïnventariseerde akkercomplexen met dezelfde 
oppervlakten. Het is bij dit type echter niet met zekerheid vast te stellen of het hier om oude 
bouwlanden gaat. Tijdens het onderzoek rees het sterke vermoeden dat we hier te maken hebben 
met jonge heideontginningen uit de late 19e eeuw. Dit subtype is een twijfelachtige groep, waarbij 
we ons moeten afvragen of het daadwerkelijk de oude bouwlanden gaat waar dit onderzoek om 
draait. Binnen type 2 zijn veel minder wegen aanwezig op de essen dan bij type 1. Hieruit kunnen we 
opmaken dat op de essen kleiner dan 15 hectare eerder de percelen bereikt konden worden vanaf de 
wegen die rond de es liepen en dat eswegen over het algemeen niet nodig waren. Qua verkaveling 
vinden we binnen dit type het hele scala aan soorten. Zowel de stroken als de blokverkaveling zijn 
hier ongeveer evenredig verdeeld, al heeft de strokenverkaveling wellicht de overhand. In 
vergelijking met type 1 kan de conclusie getrokken worden dat hoe kleiner de percelen worden, hoe 
meer de essen zijn verdeeld in blokverkaveling en onregelmatige, ondefinieerbare perceelsvormen. 
Binnen het tweede type zijn 4 van de 29 essen individueel ontgonnen. De grootste es die op 
dergelijke manier is ontgonnen (De Kamp) is 12 hectare groot. Er zijn in 1832 maximaal 38 percelen 
te tellen (bij de Tange-Akkers) en de afname van het aantal percelen is in vergelijking met type 1 fors 
lager, namelijk 77% (type 2a) en 69% (type 2b). Hierdoor kunnen we vaststellen dat hoe lager het 
aantal percelen is hoe minder de afname is tussen 1832 en 2018. De essen hadden 2 tot 13 
eigenaren. 

Tabel 2.14 Essen binnen landschapstype 2: essen op middelgrote dekzandruggen. 

   Es Type
Oppervla

kte (ha)
Bodemcode

Geomorfologie 

(overheersend)

Wegen 

aanwezig op 

de es 1832

Perceelsvorm 1832
Ontginningswij

ze 1832
1832

1933-

1953
2018

Afname 

aantal 

percelen 

1832-2018

Aantal 

eigenaren 

1832

Aantal ha 

per boer 

op de es

Vergelijking resterende 

grensbeplantingen 1915-

heden (n.v.t.=nooit 

aanwezig geweest)

2 Breiskaamp 2a 9 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 12 12 1 92% 5 1,8 10-50 %

7 De Nieuwe Kampen 2a 7 zEZ21-VII Dekzandwelvingen geen stroken collectief 10 10 5 50% 5 1,5 < 10 %

8 De Ouer 2a 4 cHn21-VII Dekzandvlakte geen blokken collectief 12 25 4 67% 8 0,4 > 50 %

11 Doene Veld 2a 9 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 34 21 3 91% 10 0,9 < 10 %

12 Ellersinghuizen esch 2a 2 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen blokken individueel 7 7 1 86% 2 1,0 < 10 %

15 Es Ter Wupping 2a 13 cHn21-VII Dekzandrug esweg stroken en blokken collectief 21 18 8 62% 5 2,6 > 50 %

18 Esk 2a 5 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 16 7 4 75% 6 0,9 > 50 %

24 Hoge Esk 2a 6 pZg23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 21 16 8 62% 6 0,9 > 50 %

25 Hooge Esch 2a 10 cHd21-VII Dekzandrug geen onregelmatig individueel 4 4 3 25% 2 5,1 > 50 %

26 Hoorn Kaamp 2a 8 cHn23-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 30 14 6 80% 12 0,7 10-50 %

27 Hörste 2a 7 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 24 3 2 92% 5 1,4 > 50 %

30 Lange Over 2a 4 cHn23-VII Dekzandwelvingen geen stroken, blokken collectief 11 7 2 82% 9 0,5 n.v.t.

34 Lutke of Zuider esch 2a 12 zEZ21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 27 17 1 96% 13 0,9 10-50 %

35 Mölenkaamp 2a 8 cHn21-VII Dekzandwelvingen geen stroken collectief 11 6 3 73% 2 4,0 < 10 %

37 Oord Kamp 2a 4 cHn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen stroken, blokken collectief 9 3 0 100% 7 0,5 > 50 %

40 Oosterkaamp 2a 1 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen stroken collectief 7 3 1 86% 6 0,2 n.v.t.

44 t Goor 2a 3 cHn23-VI Dekzandwelvingen geen stroken collectief 5 2 2 60% 3 1,0 < 10 %

46 t Winsel 2a 12 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 36 21 2 94% 9 1,3 10-50 %

47 Tange-Akkers 2a 10 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 38 14 2 95% 11 0,9 10-50 %

49 Ter Wupping 2a 7 cHn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen onregelmatig collectief 9 8 5 44% 4 1,6 10-50 %

52 Veldhoezer Esk 2a 12 zEZ21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 20 16 2 90% 3 4,0 < 10 %

60 Wester Eske 2a 11 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 33 33 4 88% 7 1,6 10-50 %

65 Zoert Esch 2a 8 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken, blokken individueel 8 7 2 75% 4 1,9 10-50 %

6 De Kamp 2b 12 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen onregelmatig, blokken individueel 6 20 3 50% 2 6,2 10-50 %

13 Es bij de Holte 2b 3 Hn21-VII Dekzandrug lokaal stroken collectief 5 5 3 40% 3 0,9 < 10 %

41 Poap Kaamp 2b 5 Hn21-V Dekzandwelvingen geen stroken collectief 18 10 1 94% 8 0,6 < 10 %

42 Poststrokenkampen 2b 5 Hn21-VII Dekzandvlakte geen blokken collectief 6 3 3 50% 4 1,2 > 50 %

58 Wessinghuister land 2b 9 Hn23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 20 9 4 80% 6 1,5 < 10 %

63 Wilmerkamp 2b 12 Hn21-VII Dekzandrug

interlokaal, 

esweg stroken collectief 21 12 0 100% 12 1,0 > 50 %

Ontginning en verkaveling

Ontwikkeling aantallen percelen 

1832 - heden

Verdeling oppervlakte 

per boer 1832
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Type 3: Individuele bouwlandkampen op kleine dekzandkoppen 
 De essen die binnen type 3 vallen zijn uitsluitend individueel ontgonnen. Het gaat voornamelijk om 
bouwlandgronden die leemarm tot zwak lemig (bodemcode ..21) zijn en minder in trek waren voor 
de akkerbouw dan de leemrijkere gronden (bodemcode ..23). Door het geringe oppervlakte van de 
essen zijn deze meestal niet in stroken verkaveld. De blokverkaveling overheerst binnen dit type en 
bij een vijftal essen bestaat de bouwlandkamp uit één enkel perceel. De afname van het aantal 
percelen in tussen 1832 en 2018 is 27%. 

Door de essen van Westerwolde in te delen in een nieuwe landschapstypologie zijn de 
overeenkomsten en samenhangende verschillen aangetoond en het beeld van de versnipperde 
essenstructuur bij te bijgeschaafd. 

  

Tabel 2.15 Essen binnen landschapstype 3: individuele essen/bouwlandkampen op kleine dekzandkoppen. 

   Es Type

Opper

vlakte 

(ha)

Bodemcode
Geomorfologie 

(overheersend)

Wegen 

aanwezig op 

de es 1832

Perceelsvorm 

1832

Ontginnings

wijze 1832
1832

1933-

1953
2018

Afname 

aantal 

percelen 

1832-

2018

Aantal 

eigena

ren 

1832

Aantal 

ha per 

boer op 

de es

Vergelijking 

resterende 

grensbeplantingen 

1915-heden 

(n.v.t.=nooit 

aanwezig geweest)

19 Goornskaamp 3 2 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen es is één perceel individueel 1 1 1 0% 1 2,4 10-50 %

23 Hoeskaamp 3 2 pZg23-VI Dekzandwelvingen geen blokken individueel 1 1 1 0% 1 1,5 > 50 %

50 Veele (zonder naam) 3 1 pZn21-VI Dekzandvlakte geen blokken individueel 1 1 1 0% 1 1,3 10-50 %

51 Veenhuizen 3 2 Hn21-VI Dekzandrug geen es is één perceel individueel 2 2 2 0% 1 2,3 > 50 %

56 Weender Mei 3 2 Hn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde 

dekzanden geen blokken individueel 2 4 1 50% 1 1,9 < 10 %

62 Wiekholt 3 2 cHn23-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde 

dekzanden geen es is één perceel individueel 1 1 1 0% 1 1,6 10-50 %

3 Brink Esk 3 4 cHn21-VII Dekzandwelvingen geen es is één perceel individueel 1 6 1 0% 1 4,3 < 10 %

43 Sterenborg 3 8 cHn21-VII Dekzandrug geen es is één perceel individueel 1 12 1 0% 1 8,1 10-50 %

54 Velthuis 3 11 zEZ21-VII Dekzandrug interlokaal blokken individueel 13 3 3 77% 1 11,3 < 10 %

14 Es Ter Wisch 3 8 Hn21-VII Dekzandrug geen blokken individueel 3 7 2 33% 1 8,1 < 10 %

16 Es Ter Wupping (2) 3 6 Hn21-VII Dekzandwelvingen geen stroken individueel 10 10 3 70% 1 5,9 > 50 %

48 Ter Walslage 3 6 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen onregelmatig individueel 3 3 1 67% 1 6,4 < 10 %

55 Vennen 3 4 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen blokken individueel 2 2 1 50% 1 4,1 > 50 %

Ontginning en verkaveling
Ontwikkeling aantallen 

percelen 1832 - heden

Verdeling 

oppervlakte 

per boer 1832
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3. Detailstudie 
Westeresch, Veele 
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Inleiding en een korte impressie van de Westeresch 
De Westeresch van Veele ligt precies tussen de esdorpen Onstwedde, Vlagtwedde en Wedde in (afb. 
3.1). Ten zuiden ligt het esgehucht Ter Wupping, ten noorden liggen Wessinghuizen en de Höfte. Ten 
oosten bevindt zich Veele. In het verleden (en door vele mensen nog steeds) werd de es ook wel de 
Veeleresch genoemd. Omdat deze es ten westen van Veele ligt, heet deze es echter officieel  de 
Westeresch. De gehele es is in eigendom van Staatsbosbeheer. 

  

Afbeelding 3.1 Ligging Westeresch bij Veele. Weergave op de huidige topografische kaart (links) en op de HISGIS ondergrond 
van 1832 (rechts). 
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3.1 Reliëf, bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid 
  
Om de cultuurlandschappelijke kenmerken van de Westeresch in detail te beschrijven en te 
analyseren is het van belang om kennis te nemen van de specifieke ontstaansgeschiedenis en de 
bodemkwaliteit van deze es. Immers, het cultuurlandschap vindt zijn basis in de geomorfologische 
omstandigheden. In mei 2019 heeft bodemonderzoek plaatsgevonden op de Westeresch in de vorm 
van acht boringen in een raai dwars over de es (afb. 3.2). Bij de eerste boringen in het zuidwesten 
zijn voornamelijk verstoorde lagen aangetroffen waar geen directe conclusies uit getrokken kunnen 
worden (boringen 1, 2 en 3). Naarmate we verder noordoostelijk kwamen, werden de verschillende 
bodemlagen beter leesbaar. Aan de hand van de resultaten van het booronderzoek is een 
bodemmodel tot stand gekomen waarin de verschillende bodemlagen inzichtelijk zijn gemaakt  (afb. 
3.3). Bij de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Westeresch gaan we uit van dit 
bodemmodel.  

Afbeelding 3.3 Bodemmodel van de gehele Westeresch van beekdal tot beekdal, opgesteld aan de hand van de 
resultaten van het booronderzoek. 

Afbeelding 3.2 De Westeresch met de bodemcodes afkomstig van de bodemkaart. De stippen zijn de boorpunten 
in een raai dwars over de es. 
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In het model zien we vanaf de zuidwestelijke zijde het beekdal met de smalle beek de Oude Loop 
(afb. 3.4). Richting het noordoosten wordt het maaiveld aanzienlijk hoger door de nabijheid van de 
dekzandrug die eigenlijk twee hoge koppen kent: de Baarg en het midden van de es. Na de weg (die 
in 2018 is hersteld) neemt de hoogte af en gaat over in een welving van dekzand, of zoals op de 
geomorfologische kaart is te zien, een vlakte van verspoeld dekzand. Daarna volgt het lager gelegen 
beekdal. Hieronder gaan we dieper in op de ontstaansgeschiedenis aan de hand van de 
gelaagdheden, het reliëf, de bodemtypen en de bodemkwaliteit. De dwarsdoorsnede van de es 
beslaat circa 900 meter. 

Fysisch-geografische gelaagdheid 
De bodemopbouw van de Westeresch is leesbaar aan de hand van de fysisch-geografische 
gelaagdheid, deze wordt hieronder uiteengezet. 

Fluvio-periglaciale afzettingen 
De onderste laag die we tegenkwamen tijdens het veldwerk kwam naar voren in een boring langs het 
beekdal. Het gaat hier om een slecht gesorteerde fluvio-periglaciale afzetting, bestaande uit een 
matrix van afgerond matig fijn zand met een bijmenging van scherp matig grof zand en grindjes. Deze 
zijn ontstaan door verspoeling in een periglaciaal klimaat: de Weichselperiode. Anders dan de 
dekzanden zijn deze afzettingen niet door eolische processen tot stand gekomen, maar door 
smeltwaterstromen.118  

Oud dekzand  
Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven bestaat de ondergrond van veel essen in het studiegebied uit 
dekzanden. De Westeresch vormt hierop geen uitzondering. Voor de detailstudie van de Westeresch 
maken we het klassieke onderscheid tussen oud en jong dekzand, ondanks het feit dat deze 
terminologie in de huidige tijd niet langer door geologen worden gehanteerd. De termen zijn hier erg 
praktisch om een belangrijk onderscheid binnen het reliëf en moedermateriaal in Westerwolde 
duidelijk te maken.  

Het oude dekzand is gevormd in het Pleniglaciaal, de koudste periode in de Weichselperiode. Het 
dekzand is sterk lemig van karakter, dicht gepakt (stug in de boor) en horizontaal gelaagd (afwisseling 
leem- en zandlaagjes). Binnen het oude dekzand kan de verdeling gemaakt worden tussen oud 
dekzand I en oud dekzand II. De lagen worden gescheiden door een grindrijk niveau dat overigens in 
de boringen niet is aangetroffen.119 

                                                           
118 Stouthamer et. al, 2015, 210. 
119 Stouthamer et. al, 2015, 211. 

Afbeelding 3.4 Grens es en beekdal met op de achtergrond de Oude Loop. 
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Jong dekzand 
Op het Pleniglaciaal volgde het Laatglaciaal. In dit geologisch tijdperk is het oud dekzand op veel 
plaatsen overdekt door een deken van matig fijn, losgepakt en zwak lemig tot zelfs leemarm zand: 
het jonge dekzand. Deze dekzanden zijn afgezet in langgerekte of paraboolvormige ruggen. Beide 
vormen zijn in Westerwolde waar te nemen. Gelaagdheid is in jong dekzand meestal niet aanwezig. 
Net als bij het oude dekzand werd tot voor kort ook bij het jonge dekzand onderscheid gemaakt 
tussen jong dekzand I en jong dekzand II, soms gescheiden door een leemlaagje of houtskoollaag.120 
In het dal van de Ruiten Aa komt jong dekzand vooral voor op de hoogopgestoven dekzandruggen 
direct langs de beken. 

Reliëf 
Het essenlandschap van Westerwolde is een reliëfrijk gebied. De dekzandruggen en -koppen steken 
soms ver boven hun omgeving uit. De Westeresch vormt hierop geen uitzondering. Zoals in paragraaf 
2.2 besproken, werd de natuurlijke verhoging versterkt door de eeuwenlange plaggenbemesting. 
Hierdoor is op de hoogtekaart de begrenzing van de es duidelijk waar te nemen. Uit de resultaten 
van de boringen op de es is gebleken dat het plaggendek tussen de 25 en 35 cm dik is. Hieruit kunnen 
we opmaken dat de verhoging door plaggenbemesting redelijkerwijs gelijkmatig is verlopen. Het 
aanwezige reliëf op de Westeresch is dus hoofdzakelijk op natuurlijke wijze ontstaan. De hoogtekaart 
weergeeft op gedetailleerd niveau (5 x 5 m) het reliëf op de es (afb. 3.5). Dwars over de es loopt een 
langgerekte rug van ongeveer 650 m lang die een noordwestelijke naar zuidoostelijke richting heeft. 
Deze heeft een gemiddelde hoogte van 4,5 m + N.A.P. Dwars op de rug ligt in het zuidwesten van de 
es een kop die met 4,8 m + N.A.P. het hoogste punt is van de es. De kop heeft de toepasselijke naam 
De Baarg. Rondom de hoge plekken in het midden van es neemt de hoogte geleidelijk af naar 
gemiddeld 2,5 tot 3 m + N.A.P. De eerder genoemde percelen met de veldnaam De Leegen zijn, zoals 
de naam al doet vermoeden, lager gelegen dan de rest van de es. Hier is de hoogte circa 2 m + N.A.P. 

Het hoogste punt van es bedraagt 4,8 m + N.A.P. en het laagste punt is 1,8 m + N.A.P. dit is een 
hoogteverschil binnen de es van 3 meter. 

                                                           
120 Stouthamer et. al, 2015, 212. 
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Bodemkwaliteit 
In het bodemmodel zijn de bodemsoorten bepaald aan de hand van de bodemkaart in combinatie 
met de resultaten van de bodemboringen (afb. 3.3). Het beekdal bestaat uit venige beekdalgronden 
met de bodemcode ABv. Deze gronden waren door de lage ligging bedekt met veen. De resten 
hiervan zijn nog te vinden in het beekdal.121  

De bodemcode zWp staat voor moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een 
moerige tussenlaag.122 De gebieden met dit bodemtype vormen de overgang tussen het beekdal en 
de hoger gelegen es. 

Het hoogste punt op de es, de dekzandrug, bestaat volgens bodemkaart uit bodemtype cHd21, 
ontwikkeld in een leemarme dekzandrug van jong dekzand. Dit bodemtype troffen we ook in een 
aantal boringen aan. De gronden bestaan uit podzolgronden met een plaggendek van 30 tot 50 cm. 
Uit boring 5 bleek dat op het midden van de es moderpodzolgronden voorkomen (bodemcode cY21) 
(afb. 3.6). Het betreft hier, zoals beschreven in paragraaf 2.2, de gewilde meer vruchtbare gronden 
zoals in Drenthe veel voorkomen. Volgens de bodemkaart komen deze gronden niet voor in 
Westerwolde. Gezamenlijk met de proefboringen die verricht zijn op de Onstwedder Holte, waar ook 
moderpolgronden voorkomen, kunnen we onze vraagtekens zetten bij de nauwkeurigheid van 
kartering bij het vaststellen van de bodemkaart.  

                                                           
121 Ten Cate, 1995, 143. 
122 Ibid. 

Afbeelding 3.5 Hoogtekaart van de Westeresch bij Veele, gevisualiseerd met behulp van de hoogtekaart (isolijnen geven 
hoogte t.o.v. NAP aan). 
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Het oostelijke deel van de es bestaat uit veldpodzolgronden met bodemcode Hn23, ontwikkeld in 
een lemige welving van oud dekzand. Deze podzolgronden hebben een relatief dun plaggendek van 0 
tot 30 cm dik. Het cijfer in de bodemcode ..23 geeft aan dat de grond leemhoudend is. De conclusie 
die we hieruit trekken is dat deze, meer leemhoudende gronden, van nature vruchtbaarder waren 
dan de leemarme gronden en daarom minder bemesting behoefden. Dat resulteerde in een dunner 
plaggendek. De gronden met bodemcode ..21 heeft een dek tussen 30 tot 50 cm. 

Alles bijeengenomen is aan de hand van de bodemboringen een duidelijk beeld gecreëerd van de 
bodem en ondergrond van de Westeresch.  

Afbeelding 3.6 Boring op de Westeresch (boring 5) met in het bodemprofiel een moderpodzol. 
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3.2 Ontwikkeling van het historische cultuurlandschap 

tussen 1832 en heden 
 

Grootte en vorm 
De Westeresch is 33 hectare groot. Vergeleken met de rest van de essen in Westerwolde kunnen we 
de es in kwestie scharen onder de middelgrote essen (20-50 ha). Als we de es indelen in de nieuwe 
landschapstypologie, besproken in paragraaf 2.4, valt deze in type 1a: grote essen op dekzandruggen. 

De es is in bijna tweehonderd jaar tijd niet of nauwelijks veranderd in omvang. Op de kaart is de rode 
omlijning de begrenzing zoals deze in 1832 te zien is op de kadastrale minuutplans. Deze lijn is 
vervolgens geprojecteerd op de luchtfoto’s van 1933 en die van 2018 (afb. 3.7). We zien dat de 
veranderingen tussen 1832 en 1933 minimaal zijn. Enkel ten zuiden van de es is nieuw stuk bouwland 
ontgonnen. Dat dit proces in 1832 al op gang kwam is al te zien op de kaart van toen. Ook is te zien 
dat een stuk bos in het noordoosten van de es ontgonnen en als bouwland in gebruik genomen 
tussen 1832 en 1933. Al met al kunnen we concluderen dat de historische grootte en vorm van de 
Westeresch een verrassende continuïteit heeft gekend.  

Afbeelding 3.7 Grenzen/vorm van de Westeresch bij Veele. De omlijning uit 1832 is geprojecteerd op de luchtfoto’s van 1933 
en 2018. 
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Begrenzingen 
De Westeresch heeft net als de meeste essen op dekzand in dit onderzoek, randbeplanting om het 
vee buiten de es te houden. Hoe de randbeplanting er voor en in de 19e eeuw uit heeft gezien is niet 
duidelijk en in dit onderzoek niet verder onderzocht. Op de kadastrale minuutplans van 1832 is de 
beplanting namelijk niet zichtbaar en op de Topografische Militaire Kaart is een enkele boom tot 
geen beplanting zichtbaar. Hier wordt getwijfeld aan de juistheid van de kaart, aangezien dit niet 
strookt met de aanwezigheid van randbeplanting bij essen in het algemeen. Als we de Bonnebladen 
van rond 1915 bekijken, is hierop de beplanting wel zichtbaar. Aan de westzijde is de es begrensd 
door beplanting met het naastgelegen beekdal. Hier lagen vroeger de weide- en hooilanden. Aan de 
oostzijde was en is de es niet begrensd met beplanting doordat hier de doorgaande weg lag. Hier was 
geen begrenzing in de vorm van beplanting nodig. De aanwezige beplanting in 1915 is geprojecteerd 
op de luchtfoto uit 2018 (afb. 3.8). De punten representeren de bomen, de lijnen de dichte singels 
en/of eswallen. Een aantal historische bomen zijn nog steeds aanwezig aan de rand van de es, waar 
andere reeds zijn verdwenen (afb. 3.9). Ook is geen sprake meer van dichte singelbeplanting rond de 
es. Tegenwoordig is er ook beplanting te vinden rond de es die niet te zien is op de Bonnebladen. Het 
gaat om de dichte singel rond het zuidwestelijk deel van de es en het bosje aan de zuidkant. 
Laatstgenoemde betreft een ruilverkavelingsbosje dat is aangelegd tijdens de ruilverkavelingen in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw.123 Naar schatting is ongeveer 10 à 20 % van de historische 
randbeplanting nog aanwezig op de Westeresch. 

                                                           
123 Loots, mondelinge toelichting, mei 2019. 

Afbeelding 3.9 Resterende grensbeplanting langs de Westeresch bij Veele (noordwestrand). 

Afbeelding 3.8 Randbeplanting van de Westeresch in 1915. De aanwezige beplanting van toen is geprojecteerd 
op de luchtfoto van 2018. 
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Verkavelingspatroon: de ontginningsblokken en -fasen 
De dekzandrug van de Westeresch is op de kadastrale minuutplans uit 1832 volledig ontgonnen. De 
vraag is wanneer de ontginningen zijn begonnen en welke fasen in ontginningen de es heeft 
doorgemaakt. Allereerst zien we op de Hottingerkaarten van omstreeks 1794 dat het oostelijke deel 
van de hedendaagse es al is ontgonnen (afb. 3.10). Er is geen bronmateriaal gevonden dat de 
ouderdom van dit oostelijke deel verklaart. Het kaartmateriaal van voor 1794 werd niet op dergelijke 
manier ingetekend dat de bouwlanden zichtbaar waren. We kunnen de conclusie trekken dat de 
overige delen van es ontgonnen zijn in een tijdsbestek van ongeveer 40 jaar tussen 1794 en 1832. 
Een dergelijke uitbreiding past goed binnen de toenmalige agrarische conjunctuur. Volgens Bieleman 
was vanaf het midden van de achttiende eeuw een sterke opleving van de landbouweconomie in 
Nederland merkbaar.124 Spek concludeert in zijn proefschrift dat ook in Drenthe nog uitgebreide 
esontginningen hebben plaatsgevonden in de eerste decennia van de 19e eeuw.125 De weg die op de 
kadastrale minuutplans is te zien, is overigens pas in een latere periode aangelegd. Dit komt later nog 
aan bod. 

Waarschijnlijk zijn er meerdere redenen geweest om het oostelijke deel van de es als eerste te 
ontginnen. Ten eerste lagen deze gronden het dichtst bij het dorp Veele. Daardoor was het verslepen 
van de plaggenmest minder intensief dan wanneer men de mest naar verder weg liggende gronden 
moest vervoeren. Daarnaast bestaat een groot deel van het eerst ontgonnen oostelijke deel van de 
es uit lemige grond (dekzandwelving van oud dekzand; bodemcode ..23) (afb. 3.11), dit in 
tegenstelling tot het hoger gelegen westelijke deel van de es dat uit leemarme grond (dekzandrug 
van jong dekzand; bodemcode ..21) bestaat. Ook elders is gebleken dat de vroegere ontginners een 
duidelijke voorkeur hadden voor lemige zandgronden.126 Deze werden doorgaans dan ook als eerste 
ontgonnen. Later volgden de minder vruchtbare leemarmere gronden. 

                                                           
124 Bieleman, 1987. 
125 Spek, 2004, hoofdstuk 12. 
126 Spek, 2004, 667. 

Afbeelding 3.10 Situatie Westeresch in 1794 en 1832 met betrekking tot de ontginningen.  



 

94 
 

  

Afbeelding 3.11 Bodemtypen op de Westeresch. 

Afbeelding 3.12 Ontginningsvolgorde Westeresch van Veele. De oudste ontginningsfase is gemarkeerd met het Romeinse 
cijfer I, de jongste met Romeinse cijfer IV. 
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De es is in ontginningsblokken verdeeld (afb. 3.12). 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, bleek de begrenzing 
van een eenmaal aangelegd ontginningsblok een 
verrassende continuïteit te kennen. De trend, 
waarvan wordt aangenomen dat deze heeft 
plaatsgevonden, laat zien dat de ontginning vanuit 
het oosten richting het westen plaatsvond en 
vervolgens zich naar het zuiden uitbreidde (afb. 3.13).  

De argumentatie voor bovenstaand is als volgt. Het 
ontginningsblok dat nr. I heeft gekregen is in 1832 al 
fijnmazig verkaveld (afb. 3.12). Hier kunnen we de 
aanname doen dat dit blok door verervingen deze 
fijnmazige percelering heeft verkregen. Dit 
ontginningsblok bestond immers al voor 1794. De 
ontginningsblokken met nr. II en III hebben bredere 
percelen dan het eerste blok en hebben waarschijnlijk 
nog hun originele perceleringen in 1832. De blokken 
met nr. IV zijn grootschaliger verkaveld in bijna soms blokvormige percelen. Het is aannemelijk dat 
deze ontginningsblokken later zijn ontgonnen dan blokken II en III. Het is goed te zien dat hier en 
daar aan de randen van de es nog bouwlanden ‘er bij zijn getrokken’. In het midden ligt nog een 
gerend perceel, een schuin toelopend perceel. Deze vorm was erg onhandig bij het bewerken van de 
grond. Deze stukken grond werden veelal in een later stadium ontgonnen om ontginningsblokken 
samen te voegen en zo één grote es te creëren.127 

Verkavelingspatroon: perceelsindeling van de ontginningsblokken 
In de voorgaande paragraaf zijn de percelen op de Westeresch al genoemd in het kader van de 
ontginningsblokken. Als we wat dieper ingaan op de perceleringen zien we dat op de es voornamelijk 
lange strookvormige percelen voorkomen; de klassieke indeling van een es (afb. 3.12). We gaan 
ervan uit dat de weg in een later stadium daar is komen te liggen. Als de cijfers langs de maatstaf van 
Spek worden gelegd kan de conclusie getrokken worden dat we over het algemeen te maken hebben 
met smalle, lange percelen (tabel 3.1).128 De ontwikkeling van het aantal percelen van 1832 tot 
heden laat een afname zien van het aantal percelen van 94%. In 1832 had de es 140 percelen, in de 
periode 1933-1953 was dit aantal afgenomen tot 100. Ondanks de afname van het aantal percelen 
zien we in 1933-1953 dat de ontginningsblokken en de richtingen van de percelen nog nagenoeg 
gelijk is als in 1832. Door de grootschalige 
ruilverkavelingen en schaalvergroting door onder 
andere mechanisering is het aantal percelen in 
2016 teruggelopen tot 8 stuks en waren de 
historische perceelsvormen en – richtingen 
volledig verdwenen. Door middel van het 
pilotproject ESsentie worden 40 smalle percelen 
gecreëerd (afb.3.14 en 3.15). Ook is de 
perceelsrichting weer deels teruggebracht.  

 

                                                           
127 Spek, 2004, 672. 
128 Spek, 2004, 673. 

nummer

breedte 

in meters

lengte in 

meters

oppervlakte 

in ha

I  7 -40  120 - 300

II  7 - 55 150

III  5,5 - 20 250

IV 0,2 - 1,6

Afbeelding 3.13 Ontginningsrichting Westeresch. 

Tabel 3.1 Verhoudingen percelen. 



 

96 
 

 

  

Afbeelding 3.15 Percelen aan de noordoostkant van de Westeresch. Hier zijn de zogenaamde vogelakkers aangelegd. 

Afbeelding 3.14 Ontwikkelingen in percelering van de Westeresch van Veele in 1832, 1933  en 2016-2019. 
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Wegenpatroon en entree  
De Westeresch is bereikbaar vanuit het naastgelegen dorp Veele. Men kwam de es binnen vanaf de 
zuidoostelijke zijde via een brug over de Ruiten Aa (afb. 3.16 en 3.17). Aangezien aan deze kant van 
de es geen vee liep en de es niet afgesloten hoefde te worden, is het niet aannemelijk dat men bij de 
ingang gebruik maakte van een hek. De weg die dwars over de es loopt, richting het noordwesten, is 
in een later stadium aangelegd dan dat het oostelijke deel van de es is ontgonnen. De perceleringen 
laten zien dat de perceelsgrenzen doorlopen aan beide kanten van de weg. Waarschijnlijk is de weg 
aangelegd toen de es uit begon te breiden en de westelijke percelen toegangswegen nodig hadden.  

 

Afbeelding 3.16 Brug over de Ruiten Aa door J. Ensing, 1840. Het is niet zeker of dit dé brug is die toegang verschafte tot de 
Westeresch. De beschrijving luidt: bij Veele prov. Groningen Westerwolde. 

Afbeelding 3.17 Huidige toegangsbrug naar de Westeresch van Veele. 
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In het zuiden zien we, vlak nadat de weg de es 
binnenkomt, een aftakking naar het westen 
(afb. 3.18). De esweg loopt dan dood zonder 
aanwijsbare reden. Op de Bonnebladen uit 
1915 is de weg doorgetrokken tot aan het 
onderste dekzandkopje in het zuidwesten (afb. 
3.19).  Of de aanleg was in 1832 nog niet 
voltooid of we hebben te maken met een 
onnauwkeurigheid in de kartering. Met de 
aanwezige wegen op de es was het 
onvermijdelijk dat men met paard en wagen of 
machines over het land van de buurman 
moest rijden om bij hun eigen land te komen.  

 

Afbeelding 3.18 Wegenpatroon over de Westeresch van Veele in 1832. 

Afbeelding 3.19 Wegenpatroon op de Westeresch van Veele in 
1915. 
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Het wegenpatroon op de Westeresch heeft in 200 jaar tijd een aantal wijzigingen ondergaan (afb. 
20). De basissituatie is de weg dwars over de es in 1832 (afb. 3.21). In 1933 is de situatie ongewijzigd, 
met uitzondering van de eerder genoemde uitbreiding van de zuidelijke weg in westelijke richting. De 
ruilverkavelingen hebben ervoor gezorgd dat de historische weg, die dwars over de es liep, verdween 
en plaats maakte voor een rechte, haaks op de nieuwe perceelsindeling, liggende weg. Op deze 
manier konden alle percelen via een enkele weg bereikt worden. In 2018 is een start gemaakt met 
het terugbrengen van de historische vormen en begrenzingen op de es, hier hoorde vanzelfsprekend 
ook het wegenpatroon bij. De historische weg is niet volledig hersteld naar de situatie in 1832. Door 
omstandigheden was het niet mogelijk om de weg door te trekken tot de brug bij de Ruiten Aa. Er is 
een omlegging bedacht om de toegang te garanderen. Ook deze omlegging heeft een historische 
inslag: deze route werd wel degelijk gebruikt door de boeren om bij hun percelen te komen, ze reden 
dan door de gewassen van de buurman heen. Deze route volgt de grens van het oorspronkelijke 
ontginningsblok. 129  

                                                           
129 Loots, mondelinge toelichting, juni 2019. 

Afbeelding 3.20 Ontwikkeling wegenpatroon van 1832 tot heden. 

Afbeelding 3.21 Historisch pad aan de noordkant van de Westeresch. 
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Steilranden 
Steilranden zijn een karakteristiek verschijnsel in het essenlandschap. Zoals beschreven in paragraaf 
2.3 werden de essen vaak omringd door een houtwal. De dichte beplanting op een verhoogde wal in 
combinatie met een geul hield het vee buiten de es. Door de jarenlange bodembewerkingen werden 
de hogere dekzandkoppen geleidelijk afgevlakt. Het materiaal dat van de dekzandkoppen af kwam 
verplaatste zich geleidelijk naar de randen van de es, waar het werd opgevangen in de houtwal. Ter 
plaatse ontstond dan een steilrand.130 Op een aantal plekken langs de randen van de Westeresch 
vinden we nog intacte steilranden, zoals aan de zuidzijde op de grens met het beekdal van de Oude 
Loop (afb. 3.22). Wel behoort er historische gezien een bomenrij op de rand van de steilrand. 
Immers, de basis van de steilrand was een eswal, met doorgaans dichte beplanting. 

Langs de noordkant van de es lagen ook steilranden. De resten hiervan zijn nog steeds zichtbaar. De 
rand is onderhevig geweest aan enige egalisering (afb. 3.23). 

                                                           
130 Haring et al., 2001, 40. 

Afbeelding 3.22 Intacte steilrand aan de zuidkant van de es. 

Afbeelding 3.23 Verflauwde steilrand aan de noordkant van de es. 
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De laatste jaren zien we dat verschillende steilranden van essen in Westerwolde worden 
geherprofileerd. Onder andere bij dorpses de Lange Houve bij Smeerling is dit gebeurd in 2013 (afb. 
3.24).131 

 

  

                                                           
131 Bakker, 2013, 48. 

Herprofilering steilrand van es de Laange Houve bij Smeerling. Bron: Bakker, 201 Afbeelding 3.24 Herprofilering bij dorpses de Lange Houve bij Smeerling in 2013.  
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3.3 Toponymie 
 

Wieringa heeft voor de Westeresch, net als voor de rest 
van het studiegebied dat is beschreven in paragraaf 2.3, 
de veldnamen opgetekend in de jaren 70 van de vorige 
eeuw (afb. 3.25 en 3.26). In paragraaf 2.3 zijn de meest 
voorkomende veldnamen besproken. De overige 
veldnamen die iets zeggen over het landschap worden 
hier verder toegelicht. Daarbij moet de kanttekening 
gemaakt worden dat veldnamen zoals door Wieringa 
opgetekend, minder bestendig zijn dan bijvoorbeeld 
waternamen of plaatsnamen. Veldnamen kunnen in de 
loop der tijd veranderen door bijvoorbeeld nieuwe 
eigenaren. 

Zoals in paragraaf 3.1 vermeld werd en wordt de Westeresch ook wel de Veeleresch genoemd, 
genaamd naar het naastgelegen gehucht Veele. De etymologie van deze plaatsnaam is niet met 
zekerheid te verklaren. Het suffix –le is vrijwel zeker afgeleid van het oude Middelnederlandse woord 
loo ‘bosweide’. In Drenthe lagen dergelijke loo-bossen op hoger gelegen lichte zandgronden. Dat past 
goed bij de hooggelegen dekzandhoogte van de Westeresch. Vermoedelijk lag hier in de vroege 
middeleeuwen nog een halfopen bosgebied waar de kuddes uit het dorp werden geweid. De 
aanwezigheid van moderpodzolbodems  - vroeger bruine bosgronden genoemd – verraden 
waarschijnlijk nog dit vroegere bos. Stuifmeelonderzoek van deze bruine ondergrond zou wellicht 
meer inzicht in de samenstelling van deze bossen geven.  

Afbeelding 3.25 Handgeschreven toponiemenkaart van 
Jan Wieringa. 

Afbeelding 3.26 Toponiemen van Jan Wieringa. 
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Onduidelijk is daarentegen welk woord vooraf gaat aan het loo-suffix. Volgens sommige bronnen 
verwijst dit naar het bijvoeglijk naamwoord vaal, een kleurnaam die zou kunnen wijzen op een 
geelbruine vegetatie. Een andere mogelijkheid is de verwijzing naar felewa, oftewel wilg (Salix alba). 
Deze boomsoort van natte gronden past weliswaar niet goed bij de hooggelegen bosweide zelf, maar 
wel bij de drie beekdalen rond de Westeresch. Wellicht betekent Veele dus zoiets als ‘bosweide 
omsloten door wilgenstruwelen’. Een andere verklaring is een afleiding uit het middelnederlandse 
woord veil ‘klimop’. Dat zou nog het beste passen bij een bosweide op een hogergelegen zandkop. 
Veele zou dan betekenen ‘bosweide met veel klimop’.132 

Köllenbaarger Wenakkers 
Een bijzonder onderdeel van de esverkavelingen waren de wendakkers. Dit waren de kleine, meestal 
rechthoekige perceeltjes op de op van een bundel strookvormige akkers waar in het verleden de 
ploeg werd gedraaid. Deze Köllenbaarger Wenakkers liggen haaks op de Wietlangen. Waarschijnlijk 
functioneerde de meest noordelijke strook van de Köllenbaarger Wenakkers als wendakker voor de 
Wietlangen en werd later de rest van het huidige ontginningsblok ontgonnen. De naam Wenakkers 
bleef bestaan. De naam Köllen is een interessante veldnaam. Het Oudnederlandse woord kol 
betekent houtskool. Dit roept de vraag op of hier in een ver verleden wellicht houtskoolmeilers 
hebben gestaan, een verschijnsel dat we vanuit archeologisch onderzoek ook van elders kennen. Een 
houtskoolmeiler is een, met grond en plaggen afgedekte hoop hout, op zodanige wijze gestapeld dat 
het hout na aansteken door onvolledige verbranding in houtskool overgaat. Vaak legde men destijds 
meerdere meilers bij elkaar aan. Het proces van verbranding duurde enkele weken.133 In de literatuur 
zijn geen aanwijzingen gevonden dat op deze locatie een dergelijke meiler aanwezig is geweest. Wel 
is bekend dat deze elementen vooral voorkomen in bosgebieden, zoals Westerwolde. 
Vervolgonderzoek naar verkleuringen in de bodem zou hier op zijn plaats zijn. 

De Baarg 
De veldnaam De Baarg laat weinig aan de verbeelding over. Het betreft hier de benaming voor een 
berg, een hoog gelegen gebied, in het Groningse dialect.134 Dit zien we ook terug op de hoogtekaart 
(afb. 3.27). De van nature aanwezige hoogte van dekzand werd nogmaals aangezet door de 
eeuwenlange plaggenbemesting. Ook vanaf het maaiveld is de verhoging in het reliëfrijke landschap 
van de Westeresch duidelijk waarneembaar (afb. 3.28).  

 

                                                           
132 Etymologiebank, Veele (geografische naam) (nd) via http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/veele 
133 Dijkhuizen & Schimmel, 1981, 164-165. 
134 H. Dijkmeijer, mondelinge toelichting, juni 2019. 

Afbeelding 3.27 De Baarg, aan de zuidoostkant van de es. 
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Jaskampen 
Het is niet helemaal duidelijk of de percelen met 
de veldnaam Jaskampen bij de Westeresch 
behoorde (afb. 3.29). Voor de volledigheid is de 
kamp wel meegenomen in het onderzoek. We 
hebben het hier over een individueel ontgonnen 
kamp, verdeeld in een viertal percelen. De 
Jaskampen valt hiermee onder de term 
‘bouwlandkamp’. De Jaskampen is een 
belangrijke veldnaam aangezien de toegangsweg 
tot de es naar deze kamp is vernoemd: de 
Jaskamperweg. Schönfeld geeft als verklaring 
voor de naam dat het perceel ooit verkocht 
moet zijn geweest voor een jas. Bij deze 
anekdotische naamsverklaring zet de schrijver 
zelf ook meteen zijn vraagtekens.135 Feit blijft dat de naam tot de verbeelding spreekt. Een andere 
mogelijkheid is de naam van een eigenaar die Jas, Jaas of Jesse heette. Hiervoor zijn geen 
aanwijzingen gevonden in de literatuur of andere bronnen. 

Holtakker 
Deze veldnaam verwijst naar gronden waar hout werd gewonnen, de zogenaamde hakhoutbosjes of 
boerengeriefbosjes.136 Op de historische kaarten vanaf 1832 is geen spoor van een dergelijk bosje te 
bekennen. In eerste instantie werd gedacht dat het een redelijk recente veldnaam betreft aangezien 
na de ruilverkavelingen op precies deze plek een ruilverkavelingsbosje is aangelegd (afb. 3.30). Na 
bestudering van de Hottingerkaart van 1794 komen we tot de conclusie dat het juist één van de 

                                                           
135 Schönfeld, 1980, 28. 
136 Maes & van Loon, 2007, 7. 

Afbeelding 3.29 Jaskampen in mei 2019. 

Afbeelding 3.28 De Baarg. 

Afbeelding 3.30 Ruilverkavelingsbosje aan de zuidkant van de es. 
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oudste veldnamen moet zijn. Op de betreffende kaart is in niet ontgonnen gebied (immers, alleen 
het oostelijke deel was rond deze tijd reeds ontgonnen) een bosje zichtbaar waarnaar de veldnaam 
moet verwijzen (afb. 3.31). Het zou ook kunnen zijn dat het kleine resterende bosje een relict is van 
een groter hoogopgaand bosgebied (holt) dat hier mogelijk in een verder verleden zou kunnen 
hebben gestaan. Het later ontgonnen westelijke deel van de es zou in de middeleeuwen en/of 
vroege Nieuwe Tijd een bosgebied kunnen zijn geweest. Moderpodzolgronden zijn daar een 
aanwijzing voor. Zoals eerder vermeld in deze paragraaf, zouden we via pollenonderzoek in de 
toekomst wellicht nog iets kunnen leren over de vroegere samenstelling van dit bos. 

De Leegen 
De laatste veldnaam die we in detail behandelen is De Leegen. De naam doet vermoeden dat hier 
sprake is van een lager gelegen deel van de es. Op de hoogtekaart is dit inderdaad goed waar te 
nemen (afb. 3.32). Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat dit oostelijke deel, ondanks de lagere 
ligging, eerder is ontgonnen dan de hogere zuidelijke en westelijke delen van de hedendaagse es. Het 
hogere leemgehalte van de grond en de betere bereikbaarheid hebben hierbij ongetwijfeld een rol 
gespeeld.  

 

 

 

Afbeelding 3.31 De Hottingerkaart uit 1794 en de situatie in 2018 met een bosje op de plek waar de veldnaam Holtakker is. 
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De overige aanwezige veldnamen op de Westeresch op de kaart van Wieringa zijn beschreven in 
paragraaf 2.3.  

Afbeelding 3.32 De hoogtekaart met op de laagste plek van de es, de percelen met het toponiem ‘De Leegen’. 



 

107 
 

3.4 Eigendomsverhoudingen en samenhang met nabije 

boerderijen  
 

In 1832 waren de percelen van de Westeresch in eigendom van in totaal 21 eigenaren. Naast de 
diaconie en de gemeente Vlagtwedde bestonden de eigenaren uit een arbeider en achttien 
landbouwers (eigenerfden) of erfgenamen van landbouwers (afb. 3.33 en tabel 3.2). In deze 
paragraaf richten we ons voornamelijk op de landbouwers uit Veele.  

De es is zoals genoemd 33 hectare groot. In onderstaande tabel zijn de oppervlakten weergegeven 
inclusief de erven van de boeren. De gemiddelde oppervlakte per eigenaar op de Westeresch is 1,7 
hectare. Boer Nanning bezit de meeste grond op de es met bijna 5 hectare. De diaconie buiten 
beschouwing gelaten, bezit arbeider Moorlag met twee are de minste grond op de es. Van de boeren 
wonen er zeventien in Veele, één in Onstwedde en één in Vlagtwedde. De eigenaren hoefden dus 
niet ver te reizen naar hun percelen land.  

Om een goed beeld te krijgen van de bezitsverhoudingen en de sociale situatie zo rond 1832, worden 
de boeren met in totaal meer dan tien hectare grond in eigendom verder toegelicht.  

 

nr. naam beroep woonplaats

eigendom 

Westersch 

in ha

totaal 

eigendom 

in ha

1 Albert Klaassens Meijer landbouwer Veele 1,91 8,66

2 Diaconie van Vlagtwedde  Vlagtwedde 0,10 0,6

3 Geert Aikes Nanning landbouwer Veele 4,66 17,13

4 Gemeente van Vlagtwedde  Vlagtwedde 0,32 91,5

5 Gerrit Lammerts Tammes landbouwer Veele 2,56 35,2

6 Harm Engels Brugge landbouwer Veele 0,82 0,82

7 Harm Jarkes Karskens landbouwer Onstwedde 2,96 96,7

8 Jan Hinderks Koers landbouwer Veele 0,38 3,75

9 Jan Hindriks Sexstro landbouwer Veele 2,66 8,01

10 Jan Klaassens Bossen landbouwer Veele 3,05 7,93

11 Jan Pieters Hilvering landbouwer Veele 0,71 10,76

12 Jan Tammes Eusting landbouwer Veele 3,20 6,92

13 Klaas Jans Moorlag arbeider Veele 0,20 1,42

14 Roelf Jans Velema landbouwer Veele 2,03 9,55

15 Sander Wubbes Sanders landbouwer Veele 3,27 6,61

16 Wubbe Heijes Wubs landbouwer Veele 0,65 3,49

17 erven Albert Jans Egberts landbouwer Veele 1,26 12,48

18 erven Andries Jans Kremer landbouwer Veele 2,68 6,95

19 weduwe Albert Jans Kraai landbouwer Vlagtwedde 0,50 5,77

20 weduwe Berend Harms Huls landbouwer Veele 1,23 6,3

21 weduwe Harm Willems Nijmeijer landbouwer Veele 0,66 17,39

Tabel 3.2 Eigenaren van percelen op de Westeresch in 1832. Ook zijn de grootten van de eigendommen op de es en 
in zijn totaliteit weergeven. 
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Erve Hilweringh - Jan Pieters Hilvering 
(11) 
Het erf in Veele met huisnummer 11 
behoorde in 1832 toe aan Jan Pieters 
Hilvering, landbouwer van beroep en 
gehuwd met Janna Bruins Kuiper. Zij 
hadden vier kinderen. Zijn ouders staan 
geregistreerd als Hilweringh, er heeft dus 
een verbastering van de naam 
plaatsgevonden. Deze boerderij is vanaf 
1568 tot 1832 in bezit geweest van 
dezelfde familie. Hilvering bezat in 1832 in 
totaal iets meer dan 10 hectare grond 
bouwland, hooi- en weidegronden 
waarvan 7 are op de Westeresch. De 
boerderij van de familie Hilvering is van 
het Westerwoldse type (afb. 3.34). 137 

  

                                                           
137 Wegman & Wegman, 1994, 126 – 132. 

Afbeelding 3.34 Boerderij van Hilvering, jaartal onbekend. 

Afbeelding 3.33 Bezitsverhoudingen Westeresch in 1832. 



 

109 
 

Erve Mattingh - Erven Albert Jans Egberts (17) 
Albert Jans Egberts, geboren in 1764 en overleden in 1811 liet zijn erfgenamen achter met 12,5 
hectare land waarvan bijna 1,5 hectare op de Westeresch. Aangezien de erfgenamen als eigenaren 
staan geregistreerd is het niet duidelijk wie van hen het land gebruikten. Zij zouden de gronden zelf 
in gebruik kunnen hebben, maar konden het ook verhuurd hebben aan andere boeren.138  

Erve Jolingh - Geert Aikes Nanning (3) 
Het erf Jolingh is tot 1720 in eigendom geweest van de familie Jolingh, nu nog steeds een bekende 
naam in de omgeving van Veele (afb. 3.35). Na te zijn opgekocht door een koopman komt het erf met 
de behuizing in 1738 in handen van een luitenant uit het Nederlandse leger: Harcko Wiardus 
d’Drews. Na het overlijden van deze luitenant in 1751 komt de boerderij wederom in handen van de 
familie Jolingh. De boerderij wordt 30 jaar later met ‘30 mudden bouwland en 20 dagwerk meedland’ 
verkocht aan de familie Nanning.139 In 1832 bezat Nanning zeventien hectare grond waarvan bijna 5 
hectare op de Westeresch. 

 

  

                                                           
138 Wegman & Wegman, 1994, 175. 
139 Wegman & Wegman, 1994, 160. 

Afbeelding 3.35 Boerderij van Nanning, jaartal onbekend. 
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Erve Koops - Weduwe Harm Willems Nijmeijer (21) 
De familie Koops heeft vanaf 1568 generaties lang gewoond aan wat tegenwoordig de Veelerweg is. 
In 1762 werd het erf verkocht aan de familie Muntinghe en in 1778 ging het erf met behuizinge over 
op de familie Huitsinge. De familie Nijmeijer koopt 20 jaar later de boerderij met schuren, landerijen 
en venen.140 

Na de familie Nijmeijer werd de boerderij geëxploiteerd door de familie Dijkmeijer (afb. 3.36). Zij 
bezaten onder andere land op de Westeresch. Zij hadden hun bouw- en hooilanden voornamelijk aan 
de noord en oostkant van Veele. De van oorsprong uit Wedde afkomstige familie woonde tot 1945 in 
de boerderij. In de laatste dagen van de oorlog is deze boerderij in brand geschoten en volledig 
uitgebrand. Herbouw van de boerderij vond niet plaats op eenzelfde plek, maar aan de Venneweg, 
aan de oostkant van Veele. Reden voor herbouw op die locatie waren de grotere 
expansiemogelijkheden aldaar.141 

Erve Renweringh - Gerrit Lammerts Tammes (5) 
De familie Renweringh heeft tot 1723 gewoond en gewerkt aan het Erve Renweringh. Daarna werd 
het gehele ‘Renweringhe erve tot Veele gelegen, met zijne lusten en lasten alsmede het stroo op het 
land’ verkocht aan de familie Tammes. Zij bezaten in 1832 2,5 hectare bouwland op de Westeresch. 
In totaal bezat Tammes meer dan 35 hectare grond. Tammes kon daarmee bestempeld worden als 
een ‘dikke boer’.142 

 

                                                           
140 Wegman & Wegman, 1994, 180-187. 
141 H. Dijkmeijer. Mondelinge toelichting, juni 2019. 
142 Wegman & Wegman, 1994, 168-174.  

Afbeelding 3.36 Boerderij van Nijmeijer en later Dijkmeijer, begin 1900. 
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Erve Luiringh I - Harm Jarkes Karskens (7) 
Het erf Luiringh was de periode van voor 1568 tot 1832 in eigendom van de familie Luiringh (afb. 
3.37).143 Harm Jarkes Luiringh (geboren in Veele op Erve Luiringh, gedoopt in 1777) trouwde in 1802 
met Rixte Elses Karskens. Ondanks dat zij de eigenaren waren, woonden zij niet in Veele maar in 
Onstwedde in ‘Het grote Huis’ op erve Huitsinghe (afb. 3.38). 144 Rixte was erfgename van erve 
Karskens. Om die reden nam Harm Jarkes de naam van zijn vrouw aan. Hij was zelfs verplicht die 
naam aan te nemen ten gevolge van het in die tijd nog gangbare Westerwoldse erfrecht.145 In 1827 
werd hij benoemd tot burgemeester van de toenmalige gemeente Onstwedde. Hij vervulde deze 
functie tot 1845. Hij overleed in juni 1869 op 92-jarige leeftijd in Onstwedde. Karskens behoorde tot 
de rijkste boeren van de streek.146  Dit is ook terug te zien aan het grondeigendom van Karskens. In 
1832 bezat hij bijna 100 hectare. Zelfs tegenwoordig is dit veel land voor een boer. Of hij deze 
gronden in 1832 zelf bewerkte is niet bekend. Een mogelijkheid is dat hij boeren in dienst had die 
voor hem werkten of dat het land in pacht werd uitgegeven.  

                                                           
143 Wegman & Wegman, 1994, 133. 
144 Wegman & Wegman, 1995, 152. 
145 Onstwedde info, nd, Karskenslaan, laan met drama-elementen, via: https://onstwedde.info/zo-was-t/zo-
was-t-detail.html?uid=2473&page_id=1 
146 Buursema, 2009, 34, 67. 

Afbeelding 3.37 Boerderij erve Luiringh I in Veele, jaartal onbekend. 

Afbeelding 3.38 ‘Het Grote Huis’ in Onstwedde, waar Karskens woonde, jaartal onbekend. 
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3.5 Landbouw op de Westeresch vanaf 1832 tot heden 
 

In paragraaf 2.2 is het bemestingssysteem met behulp van plaggen en de ontwikkelingen daarin 
uitvoerig beschreven. Dr. Hommo Tonkes schrijft in zijn Het plantenkleed van Westerwolde in 
verband met de bodemgesteldheid in 1889 het volgende over de essen van Westerwolde: “Eentoonig 
en vooral treurig is het landschap, dat zich voor onze oogen ontrolt, wanneer wij de hooge en lage 
venen hebben verlaten en de diluviale zandgronden doorwandelen. Voor zover zij rondom de 
dorpjes en gehuchten zijn gelegen.”147 Na het doen van dit onderzoek naar de Westerwoldse essen is 
een ander beeld ontstaan van deze gronden dan Tonkes doet vermoeden.  

Ontwikkelingen in gewassen 
Vanuit de historie en het klassieke beeld van de essen 
werd enkel rogge verbouwd op de essen (afb. 3.39). 
Gezien de hogere ligging van de essen was de grond 
over het algemeen droger dan de veen- en 
kleigebieden. Rogge was dan een ideaal gewas voor op 
de essen. Het gewas stelt weinig eisen aan de 
ondergrond.148 Door natuurlijk selectie en door 
menselijk ingrijpen ontstond het cultuurgewas rogge 
zoals we dat tegenwoordig kennen. Niet alleen in 
Westerwolde en op de Westeresch werd rogge 
verbouwd, in de eerste helft van de twintigste eeuw 
was rogge met ongeveer 200.000 hectare het meest 
verbouwde akkerbouwgewas van Nederland. De 
opbrengst bestond uit ongeveer twee ton per 
hectare.149 Tot begin 20ste eeuw werd deze trend voortgezet: dezelfde groene voorjaars- en de gele 
zomerkleur in het veld. De studiecommissie Westerwolde vraagt zich in hun 
Landbouwbouwvraagstukken in Westerwolde (1952) af waarom deze eentonigheid zolang werd 
doorgezet. Wilde er niets anders groeien op de esgronden van bijvoorbeeld de Westeresch? Was het 
een gebrek aan vertrouwen in het succes van andere gewassen? In de loop van de 20ste eeuw, rond 
de jaren ’20 en ’30, zien we een verschuiving naar hier en daar een klein perceel aardappelen voor 
eigen gebruik, haver of gerst.150 Na de Tweede Wereldoorlog zien we een duidelijke omslag in 
gewaskeuze. Allereerst zien boeren in dat ook op de zandgronden het primaire gewas aardappelen 
prima gedijt, hetzij aan de randen van de es waar het vochtgehalte bij droogte hoger was. Op het 
grootste gedeelte van de es overheerste echter de rogge of haver. In 1948 nam het oppervlakte 
aardappelen af in verband met restricties ter bestrijding van de aardappelmoeheid. Boeren grepen 
weer terug op de secundaire gewassen als rogge, gerst en haver. In de jaren daarna werden ook 
steeds meer peulvruchten verbouwd.151 Ook in 2019 worden nog veldbonen verbouwd op de 
Westeresch. De afgelopen vijftig jaar hebben de granen overheerst op de Westeresch. 

                                                           
147 Tonkes, 1889, 836. 
148 Darwinkel, 1991, 5. 
149 Ibid. 
150 Studiecommissie Westerwolde, 1952, 10. 
151 Studiecommissie Westerwolde, 1952, 36. 
 

Afbeelding 3.39 Rogge op de Westeresch, juni 2019. 
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Tegenwoordig zien we op de es nog steeds de traditionele gewassen. Naast deze gewassen is bijna 
de gehele oostelijke kant van de es ingericht als vogelakker (afb. 3.40). Een vogelakker is een 
volveldse, meerjarige maatregel, waarin stroken met een meerjarig groenvoedergewas, zoals rode 
klaver, worden afgewisseld met natuurbraakstroken. In deze stroken is een mengsel van grassen, 
granen en kruiden gezaaid. Het aandeel groenvoedergewas (70% van de oppervlakte) wordt 3 á 4 
keer per jaar gemaaid en afgevoerd naar veehouderijen als groenvoer. De overige 30% is 
natuurbraak. Doel van de vogelakkers op de Westeresch is primair het verbeteren van 
roofvogelhabitat door via een specifieke strokenteelt van een groenvoedergewas en natuurbraak het 
voorkomen en de beschikbaarheid van (woel)muizen te vergroten. Het secundaire doel is om met 
vogelakkers een bijdrage te leveren aan de ecologische opwaardering van het akkerlandschap door 
omstandigheden te creëren waarin bodemleven, insecten en karakteristieke akkervogels als de 
veldleeuwerik kunnen floreren.152 Momenteel is circa zes van de 35 hectare ingevuld als vogelakker.  

Met het project ESsentie op de Westeresch, werd duidelijk dat er een kweekprobleem heerste. 
Onkruid, dat normaal met chemische bestrijdingsmiddelen (herbiciden) wordt onderdrukt, zorgt voor 
veel overlast op de akkers. In teeltseizoen 2018-2019 wordt op een aantal percelen vezelhennep 
geteeld als schakel in het bevorderen van de biodiversiteit.153 De hennep draagt bij aan de 
onderdrukking van onkruid en heeft een diepe beworteling die ten goede komt aan de 
bodemstructuur.154  

                                                           
152 Wiersma et. al, 2019, 5. 
153 Loots, mondelinge toelichting, juli 2019. 
154 Groningen, 2002, 15. 

Afbeelding 3.40 De vogelakkers op de Westeresch in het lichtgroen aangegeven. 
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Bemesting 
Zoals in paragraaf 3.1 uitgebreid aan de orde is geweest, vond op de Westeresch plaggenbemesting 
plaats. Uit gesprekken met (voormalige) boeren van de Westeresch is gebleken dat de 
plaggenbemesting op de es al in 1930 niet meer voorkwam. Vanaf dat moment werd gebruik 
gemaakt van vaste mest dat werd uitgereden over het land. In een later stadium kwam de 
rundveedrijfmest op en werd deze bemestingsmethode meer en meer toegepast op de es. Vanaf 
begin 20ste eeuw werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van kunstmest.155 

Gewasrotatiesystemen 
Zoals eerder vernoemd werd enkel rogge verbouwd op de Westeresch. Een gewasrotatiesysteem 
werd in de tijd van roggebouw dan ook niet toegepast. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
ontstond een langzame verschuiving van rogge naar andere granen zoals haver.156 Het rotatieplan 
was toen om het jaar haver of rogge. Het teeltproces was als volgt: 

• inzaaien van het gewas in de herfst; 

• bemesten met kunstmest; 

• oogsten in de zomer; 

• ‘valgen’: ondiep ploegen tegen kweek direct na de oogst; 

• 2 á 3 weken na het valgen, ploegen op 30 cm diepte; 

• bemesting met dierlijke mest; 

• inzaai van het gewas in de herfst.157 

  

                                                           
155 Dijkmeijer, mondelinge toelichting, juni 2019. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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3.6 Advies toekomstige inrichting en gebruik  
 

In dit onderzoek zijn de kenmerken en eigenschappen van de Westeresch en 65 andere essen in 
Westerwolde beschreven en geanalyseerd. Op basis van deze resultaten en historische gegevens 
kunnen we een advies uitbrengen aan eigenaren van esgronden over hoe op een historisch 
verantwoorde manier om te gaan met deze gronden. 

De Westeresch dient als voorbeeld voor een es die niet of nauwelijks in vorm en grootte is 
veranderd. Het is te allen tijde raadzaam om de grenzen en dus de grootte en vorm van de es te 
benadrukken met randbeplanting. Zo blijven de essen herkenbaar in het landschap. In paragraaf 2.3 
en 3.2 zijn resultaten te vinden over de afname van de beplantingsgraad van de essen. Het advies ten 
aanzien hiervan is om de bestaande beplanting te handhaven en uit te breiden met gebiedseigen 
soorten. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de verhouding boomvormers en 
struiken. 

Op de Westeresch hebben we de afgelopen tijd mogen aanschouwen dat een deel van de historische 
verkaveling en ontginningsblokken weer herkenbaar is gemaakt. Van 140 percelen in 1832 naar 8 in 
2017 en uiteindelijk 40 in 2019. Het zou van grote cultuurhistorische waarde zijn als ook van andere 
waardevolle esgronden in het gebied de schaalvergroting van de percelen tegengegaan zou worden. 
Vanzelfsprekend zal rekening gehouden moeten worden met de huidige standaard van machines en 
mechanisering. Het zou voor de Westeresch bijvoorbeeld onwerkbaar zijn om terug te gaan naar de 
oorspronkelijke 140 percelen.  

Wegenpatronen op essen laten zien waar transport heeft plaatsgevonden van en naar de percelen 
van de boeren. Met name op de grotere essen van tien hectare of groter zijn wegen op essen 
aanwezig. Met de ruilverkavelingen zijn deze structuren meestal verdwenen. Met behulp van de 
kaart van 1832 is het mogelijk om de oude wegenstructuren, net als op de Westeresch, weer in ere 
te herstellen. 

De steilranden zijn belangrijke elementen waaraan men direct een es kan herkennen. Op de 
Westeresch zien we zowel intacte steilranden als geëgaliseerde randen. Door proefsleuven te graven 
kunnen de oude profielen van de steilranden onderzocht en hersteld worden. Op de Westeresch 
geldt dit voor de noordelijke steilrand.  

Bovenstaand advies geldt niet voor esgronden in eigendom van akkerbouwers. Ook wordt niet 
geadviseerd om ten aanzien van het gebruik beperkende regels op te stellen en hierop te handhaven. 
Boeren moeten op een rendabele manier gebruik kunnen maken van hun eigendommen. Tijdens het 
onderzoek is waargenomen dat de boeren terughoudend reageren op externen als gevolg van de 
maatschappelijke veranderingen richting natuurinclusieve en kringlooplandbouw. 
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4. Conclusies en 
aanbevelingen   
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4.1 Ligging en kenmerken van de essen in Westerwolde 
 

Landschapskenmerken  
De 66 geselecteerde essen liggen in de vorm van een halve maan, het beekdal volgend, vanaf 
Wedde/Onstwedde tot aan Ter Apel. De essen zijn vanuit de historie herkenbare en ruimtelijk 
begrensde eenheden. Door middel van houtwallen werd het vee buiten gehouden en werd de es 
begrensd. Een houtwal is een verhoogde wal met boomvormers en bosplantsoen met daarnaast een 
geul. Voor de periode 1915 tot heden is gebleken dat van circa 30% van de 66 onderzochte essen de 
grensbeplantingen voor meer dan de helft intact is gebleven. Voor circa 35% van het totaal aantal 
essen bedraagt de resterende beplanting 10-50% en bij bijna een kwart van de essen is de beplanting 
vrijwel of geheel verdwenen. De percelen op de es onderling werden begrenst door stroken gras, 
kleine geultjes, paaltjes of stenen. 

De essen zijn op hoofdlijnen te verdelen in twee deellandschappen: het kleinschalig 
dekzandlandschap en een grootschalig stuwwallandschap. Bijna 50% van de essen is gelegen op 
dekzandruggen- of koppen, 25% op een stuwwal en 25% op overige geomorfologische eenheden. 
Volgens de bodemkaart bestaat het grootste gedeelte van de huidige essen uit laar- (cHn21), kamp- 
(cHd21) en veldpodzolgronden (Hn21). Tijdens booronderzoek bleek ook het meest vruchtbare 
bodemtype moderpodzolgronden (cY21) voor te komen. Op de hoger gelegen zandgronden kon goed 
landbouw bedreven worden mits de bemesting op orde was. Dit resulteerde in een steeds dikker 
wordend plaggendek. 

Op basis van de oppervlakten van de essen is een driedelige typering opgesteld. Van de essen zijn 
veertien stuks groter dan 25 hectare. Deze kunnen getypeerd worden als dorpsessen. De kleinere 
essen bij gehuchten hebben een oppervlakte van 3 tot 25 hectare. Het betreft 42 stuks. Het derde 
type bevat de individuele bouwlandkampen van kleiner dan drie hectare, het gaat om tien stuks. De 
eerste twee typen zijn voornamelijk collectief ontgonnen en bestaat uit strokenpercelen. Het derde 
type bestaat uit individueel ontgonnen bouwlandkampen met voornamelijk blokpercelen. Door 
schaalvergroting en de ruilverkavelingen is het aantal percelen in de periode 1832 tot heden sterk 
afgenomen. In 1832 waren de 66 essen verdeeld over totaal circa 3.400 percelen, in de periode 1933 
– 1953 was dit ruim 1.900 en in 2018 was het aantal percelen teruggelopen naar 334 stuks. De essen 
waren op dergelijke manier ingericht dat met zo weinig mogelijk wegen de eigen percelen bereikt 
konden worden. Bij essen van tien hectare of groter waren eswegen onvermijdelijk. De wegen in het 
gebied zijn verdeeld in drie typen: interlokale wegen, die dorpen en gehuchten met elkaar 
verbonden, lokale wegen die de dorpen/gehuchten met de essen verbinden en de meestal 
doodlopende eswegen die enkel bedoeld waren om de percelen te bereiken op de es. Aan de hand 
van veldnamen zijn veel details over het vroegere landschap en de gedachtegang van de toenmalige 
gebruiker naar voren gekomen. In totaal zijn er 167 veldnamen gekarteerd en onderverdeeld in de 
veelvoorkomende toponiemencategorieën als -goor, -kamp, -oerd.  

Landschapstypologie 
Op basis van overeenkomsten en samenhangende verschillen van de essen is een 
landschapstypologie opgesteld. Type 1 bevat de grootste essen die veelal dichtbij de dorpen liggen 
en fungeerden als dorpses. Het gaat om essen van 15 tot 200 hectare. Het type is onderverdeeld in 
de essen op de grote dekzandruggen (15 tot 50 hectare, leemarm tot zwak lemig) en die op grote 
stuwwallen liggen (100 tot 200 hectare en leemhoudend met keileem aan de oppervlakte). De essen 
in type 1 bezitten strookvormige percelen van 3 tot 100 meter breed en zijn collectief ontgonnen. In 
1832 had subtype 1a gemiddeld 30 tot 150 percelen met 5 tot 30 eigenaren per es. Subtype 2 had 
340 tot 580 percelen met 50 tot 80 eigenaren per es. Gemiddeld had één eigenaar 2,7 hectare grond 
op de es binnen dit type. Ten opzichte van 1832 is het percelenaantal in 2018 afgenomen met 
gemiddeld 91% en voor subtype 1b geldt een afname van gemiddeld 94%. Deze grootste categorie 
bezit vele eswegen om de percelen te kunnen bereiken.  
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De essen die onder type 2 vallen, zijn de essen die op middelgrote dekzandruggen liggen. Binnen 
type 2a vallen de essen tussen de 3 tot 15 hectare, die duidelijk als es herkenbaar zijn. In type 2b 
vallen de geïnventariseerde akkercomplexen met dezelfde oppervlakten. Het is bij dit type echter 
niet met zekerheid vast te stellen of het om oude bouwlanden gaat. Dit subtype is een twijfelachtige 
groep. Qua verkaveling vinden we binnen dit type een variëteit aan soorten. Zowel de stroken als de 
blokverkaveling zijn hier aanwezig, al heeft de strokenverkaveling wel licht de overhand. In 
vergelijking met type 1 kan de conclusie getrokken worden dat hoe kleiner de percelen worden, hoe 
meer de essen zijn verdeeld in blokverkaveling en onregelmatige, ondefinieerbare perceelsvormen. 
De afname van het aantal percelen is in vergelijking met type 1 fors lager, namelijk 77% (type 2a) en 
69% (type 2b). Hier kunnen we vaststellen dat hoe kleiner het aantal percelen is hoe minder de 
afname is tussen 1832 en 2018.  

De essen die binnen type 3 vallen zijn uitsluitend individueel ontgonnen. Het gaat hier voornamelijk 
om bouwlandgronden die leemarm tot zwak lemig (bodemcode ..21) zijn en minder in trek waren 
voor de akkerbouw dan de leemrijkere gronden (bodemcode ..23). Door de geringe oppervlakte van 
de essen zijn deze meestal niet in stroken verkaveld. De blokverkaveling overheerst binnen dit type 
en bij een vijftal essen bestaat de bouwlandkamp uit één enkel perceel. De afname van het aantal 
percelen in tussen 1832 en 2018 is 27%. 
 

4.2 Detailstudie van de Westeresch, Veele 

 
Met behulp van booronderzoek op de es is de volgende gelaagdheid geconstateerd: de onderste laag 
bestaat uit fluvio-periglaciale afzettingen, ontstaan in de Weichselperiode door smeltwaterstromen. 
Deze laag is herkenbaar aan een combinatie van fijn en grof zand. Daar bovenop vinden we de oude 
dekzanden, gevormd in het Pleniglaciaal met een horizontale gelaagdheid. De bovenste laag bestaat 
uit jong dekzand en is gevormd in het laatglaciaal. Door de eolische processen is de Westeresch 
reliëfrijk. Dwars over de es loopt een langgerekte rug van ongeveer 650 m lang die een 
noordwestelijke naar zuidoostelijke oriëntatie heeft. Deze rug heeft een gemiddelde hoogte van 4,5 
m + N.A.P. Dwars op de rug ligt in het zuidwesten van de es een kop die met 4,8 m + N.A.P. het 
hoogste punt is van de es. Rondom de hoge plekken in het midden van es neemt de hoogte 
geleidelijk af naar gemiddeld 2,5 tot 3 m + N.A.P. Het hoogste punt van es bedraagt 4,8 m + N.A.P. en 
het laagste punt is 1,8 m + N.A.P. Dit is een hoogteverschil binnen de grenzen van de es van drie 
meter. De es bestaat volgens de bodemkaart uit kamp- (cHd21 met leemarm en zwak lemig) en 
veldpodzolgronden (Hn23 met lemig fijn zand). Het plaggendek is verdeeld in de twee categorieën 
van 0 tot 30 cm en 30 tot 50 cm. Dit komt overeen met de boringen waaruit bleek dat het dek 25 tot 
35 cm dik is. Verder bleek uit de boringen dat er weldegelijk moderpodzolen voorkomen op de 
Westeresch, evenals op de Onstwedder Holte. Dit in tegenstelling tot wat de bodemkaart vermeld. 

De Westeresch is 33 hectare groot. In vergelijking met de rest van de essen in Westerwolde kunnen 
we de es scharen onder de middelgrote essen (20-50 ha). Als we de es indelen in de nieuwe 
landschapstypologie, besproken in hoofdstuk 2, valt deze in type 1a: grote essen op dekzandruggen. 
De es is in bijna tweehonderd jaar tijd niet of nauwelijks veranderd in omvang en was aan de 
beekdalkant begrensd door beplanting. Naar schatting is ongeveer 10 à 20 % van de historische 
randbeplanting nog aanwezig op de es. Aan de hand van historisch kaartmateriaal en de kenmerken 
van de es is bepaald dat oostelijke kant van de als eerste is ontgonnen. Daarna is het noordwestelijke 
deel ontgonnen en als laatste het zuidwestelijke deel. De percelen op de es zijn strookvormig en 7 tot 
20 meter breed en 120 tot 250 meter lang. De ontwikkeling van het aantal percelen van 1832 tot op 
heden laat een afname zien van het aantal percelen met 94%. In 1832 had de es 140 percelen, in de 
periode 1933-1953 was dit aantal afgenomen tot 100 tot acht percelen in 2017 en 40 stuks na het 
project ESsentie in 2018. Het wegenpatroon heeft in 200 jaar tijd twee grote veranderingen 
ondergaan: de historische esweg is na de ruilverkavelingen veranderd in een praktische weg van 
noord naar zuid. In 2018 heeft de weg deels zijn historische vorm terug gekregen. Door de 
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eeuwenlange grondbewerkingen zijn de houtwallen veranderd in steilranden. Aan de zuidkant is de 
rand nog vrijwel intact. Aan de noordkant is de rand onderhevig geweest aan enige egalisering. De 
veldnamen van de es geven nieuwe inzichten weer. De naam Köllenbaarger wenakkers, die doet 
vermoeden dat er ooit een houtskoolmeiler aanwezig is geweest op de es. De Holtakker geeft aan 
dat er op de locatie van het huidige ruilverkavelingsbosje al eerder een boerengeriefbosje is geweest 
of dat het hele gebied uit bos bestond. In 1832 waren de percelen van de Westeresch in eigendom 
van in totaal 21 eigenaren. De gemiddelde oppervlakte per eigenaar op de Westeresch is 1,7 hectare. 
Zeventien boeren wonen in Veele, één in Onstwedde en in Vlagtwedde. De overige gronden waren in 
eigendom van de gemeente Vlagwedde en de diaconie van Vlagtwedde. Op de es werd op grote 
schaal rogge verbouwd, later werden ook de graangewassen als gerst en haver verbouwd. 
Peulvruchten en aardappelen kwamen incidenteel voor. Tegenwoordig zien we een verschuiving van 
gewassen als gevolg van het project ESsentie, vogelakkers en natuurinclusieve landbouw nemen hier 
de overhand. De plaggenbemesting maakte begin 20ste eeuw plaats voor kunst-, vaste- en later 
rundveedrijfmest. De bemesting met dierlijke mest vond plaats na de oogst, daarna werd kerende 
grondbewerking toegepast. Na het inzaaien van de akkers werd begin 20ste eeuw kunstmest 
toegepast. In de zomer konden de gewassen dan geoogst worden. 

Op basis van resultaten en historische gegevens wordt advies uitgebracht aan eigenaren van 
esgronden over hoe om te gaan met deze gronden op een historisch verantwoorde manier. Het is 
van belang om te allen tijde de ruimtelijke grenzen van de es te benadrukken door de historische 
randbeplanting te behouden of te herstellen. Ook de historische verkavelingen dragen bij aan de 
herkenbaarheid van de essen en dienen zoveel mogelijk behouden of teruggebracht te worden. Ook 
de wegenpatronen en de steilranden van essen zijn beeldbepalende elementen die in stand moeten 
worden gehouden. Te allen tijde moet naast het historische aspect, ook rekening gehouden worden 
met de huidige manier van werken die de boeren (de hoofdgebruikers) hanteren.  
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4.3 Aanbeveling voor toekomstig beheer en onderzoek 
 

Adviezen voor beheer 
De adviezen die zijn gegeven in paragraaf 3.6 zijn gebaseerd op de historische gegevens die 
gepresenteerd zijn in dit onderzoek. Het is van belang om een aanbeveling te doen voor de eigenaren 
en gebruikers van de essen en een beschouwing te geven op de langetermijnontwikkeling van de 
Westerwoldse essen. 
 
In de afgelopen 200 jaar is de meest opvallende verandering de afname van het aantal percelen. De 
reden hiervoor moeten we zoeken in de schaalvergroting (o.a. ruilverkavelingen) en de steeds 
aanhoudende mechanisering. Daar waar in vroegere tijden percelen werden gesplitst door 
verervingen, zijn diezelfde gronden op de essen nu onderhevig aan samenvoegingen en het 
verdwijnen van perceelsgrenzen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken met de steeds groter 
wordende trekkers en machines.  

Door politieke en maatschappelijke redenen zien we de laatste jaren steeds meer initiatieven op het 
gebied van kringloop- en natuurinclusieve landbouw. Een voorbeeld is het pilotproject ESSentie op 
de Westeresch. Op de lange termijn zal deze trend zich doorzetten: kleinschaliger werken met meer 
oog voor biodiversiteit, een goede waterhuishouding en een betere bodemstructuur. 

Te allen tijde is het van cruciaal belang om hiervoor gebruik te maken van de kennis van de 
eindgebruikers: de boeren. De landbouwgronden die zij bewerken zijn veelal generaties lang in 
eigendom van de families. Daardoor kennen zij de esgronden als geen ander. Vanuit de historie 
kijken boeren en het natuur- en milieuvakgebied niet altijd vanuit hetzelfde oogpunt. Zaak is om deze 
belangen meer in dezelfde richting te bewegen en om met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier 
kan het gewenste resultaat bereikt worden: natuur en landbouw in balans. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het studiegebied dat gehanteerd is binnen het onderzoek, beslaat een te groot gebied om in detail te 
kunnen treden zoals met de Westeresch is gedaan. De aanbeveling is om dezelfde werkwijze van het 
onderzoek naar de Westeresch toe te passen op meerdere essen die in hoofdstuk 2 zijn vastgesteld. 
Booronderzoek is een belangrijke factor in dergelijke onderzoeken aangezien tijdens de 
proefboringen op meerdere essen moderpodzolen zijn gevonden terwijl deze niet vermeld staan op 
de huidige bodemkaarten. Ook zal pollenonderzoek veel nieuwe inzichten kunnen geven over de 
graad van bebossing in het gebied.  

In dit onderzoek en al het beschikbare bronmateriaal, wordt uitgegaan dat de Tichelberg en de 
Onstwedder Holte gelegen zijn op een grondmorene ondergrond (stuwwal), ontstaan in het Saalien. 
Recente bronnen laten echter zien dat deze verhogingen in het landschap wellicht ontstaan zijn in 
het Elsterien en grotendeels bestaan uit potklei. Het is aan te bevelen om dit verder te onderzoeken. 

In dit onderzoek is uitgegaan van een periode vanaf 1832 tot heden. Het zou aan te bevelen zijn om 
onderzoek te doen naar een eerdere periode waarin de essen zijn ontstaan. Hiervoor zijn de 
gemeentelijke en de Groninger archieven een goede bron. 

In de eerste zinnen van dit onderzoek spreken we over Westerwolde als ‘het best bewaarde geheim 
van Nederland’. Met dit onderzoek hoop ik bijgedragen te hebben aan de ontrafeling van dit geheim. 
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Samenvatting 
 

Westerwolde is gelegen in het zuidoosten van de provincie Groningen, tegen de Duitse grens aan. 
Het essenlandschap van Westerwolde staat niet als zodanig bekend, vergeleken met het Drentse 
essenlandschap. Het pilotproject ESsentie, waarbij middels natuurinclusieve landbouw en 
kleinschalig werken, terug wordt gegrepen op de historie, vormde de aanleiding om interdisciplinair 
landschaps-historisch onderzoek te doen naar het essenlandschap van Westerwolde in de periode 
van 1832 tot heden.  

Binnen het eerste thema wordt aan de hand van de fysisch-geografische processen onderzocht 
waarom de essen gelegen zijn op de locaties waar ze liggen. De essen zijn gelegen op enerzijds 
dekzandruggen en – koppen. Anderzijds liggen de twee grootste essen (de Onstwedder Holte en de 
Tichelberg) op een grondmorene rug. Door de eeuwenlange plaggenbemesting zijn de essen 
geleidelijk opgehoogd en is het natuurlijke reliëf extra aangezet. Mede door deze bemesting bestaan 
de essen uit verschillende soorten podzolgronden met een variërende dikte van het plaggendek. 
Naast de bekende veld-, kamp- en laarpodzolgronden zijn tijdens booronderzoeken ook 
moderpodzolgronden aangetroffen. Naast de geomorfologische en bodemkundige processen zijn de 
cultuurlandschappelijke kenmerken beschreven en geanalyseerd. De vorm en grootte van de essen in 
Westerwolde, alsmede de ontginningsblokken, kennen een verrassende continuïteit. In 200 jaar tijd 
zijn deze twee elementen vrijwel geheel in stand gebleven. De essen waren veelal begrensd door 
houtwallen die later veranderden in steilranden door de eeuwenlange grondbewerkingen. Deze 
houtwallen, bestaande uit een grondwal met bomen en struiken, hielden het vee buiten de akkers. 
De beplanting is in 200 jaar tijd sterk onderhevig geweest aan kap en snoei. De essen waren op 
dergelijke manier ingericht dat men met zo weinig mogelijk wegen hun eigen percelen kon bereiken. 
Bij essen van tien hectare of groter waren eswegen onvermijdelijk. De wegen in het gebied zijn 
verdeeld in drie typen: interlokale wegen, die dorpen en gehuchten met elkaar verbinden, lokale 
wegen die de dorpen en gehuchten met de essen verbonden en de meestal doodlopende eswegen 
die enkel bedoeld waren om de percelen op de es te bereiken. Toponiemen vertellen veel over het 
landschap en bepaalde ontwikkelingen door de jaren heen. Binnen dit thema hebben de analyses in 
een GIS een belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk is een GIS-database ingericht met alle 66 essen van 
Westerwolde. Daarnaast is een nauwkeurige essenkaart van Westerwolde geproduceerd inclusief 
benamingen. In deze database is uitgebreide informatie te vinden over de fysisch-geografische, 
cultuurlandschappelijke en toponymische kenmerken. Op basis hiervan is een nieuwe typologie 
ontworpen van de essen van Westerwolde. Dit zijn: 

Type 1: Dorpsessen op grote grondmorene- en dekzandruggen (15 – 200 ha) 

• 1a: grote essen op dekzandruggen (15 – 50 ha) 

• 1b: grote essen op grondmoreneruggen (100 – 200 ha) 

Type 2: Essen op middelgrote dekzandruggen (3 – 15 ha) 

• 2a: middelgrote essen (duidelijk als es herkenbaar) 

• 2b: middelgrote essen of jonge heideontginningen 

Type 3: Individuele bouwlandkampen op kleine dekzandkoppen ( < 3 ha) 

Nadat overzicht is verkregen in de ligging en kenmerken van de essen van Westerwolde, is 
ingezoomd op één specifieke es: de Westeresch van Veele. Dezelfde kenmerken die behandeld zijn 
bij het onderzoek naar alle essen in Westerwolde zijn hierbij gehanteerd. Door booronderzoek op de 
es is de volgende bodemgelaagdheid geconstateerd: de onderste laag bestaat uit fluvio-periglaciale 
afzettingen. Daar bovenop liggen de oude dekzanden en de bovenste laag bestaat uit jong dekzand. 
Het hoogste punt van es bedraagt 4,8 m + N.A.P. en het laagste punt is 1,8 m + N.A.P. De es bestaat 



 

124 
 

volgens de bodemkaart uit kamp- (cHd21 met leemarm en zwak lemig) en veldpodzolgronden (Hn23 
met lemig fijn zand). De Westeresch is 33 hectare groot en in vergelijking met de rest van de essen in 
Westerwolde kan de es geschaard worden onder de middelgrote essen (20-50 ha). Aan de hand van 
historisch kaartmateriaal en de kenmerken van de es is bepaald dat oostelijke kant van de als eerste 
is ontgonnen, daarna het noordwestelijke en als laatste het zuidwestelijke deel. In 1832 waren de 
percelen van de Westeresch in eigendom van in totaal 21 eigenaren. De gemiddelde oppervlakte per 
eigenaar op de Westeresch was 1,7 hectare. Op de es werd op grote schaal rogge verbouwd, later 
kwamen de graangewassen als gerst en haver voor. Peulvruchten en aardappelen kwamen 
incidenteel ook voor. Tegenwoordig vindt een verschuiving plaats van gewassen als gevolg van het 
project ESsentie. Vogelakkers en natuurinclusieve landbouw nemen de overhand. De 
plaggenbemesting op de es maakte begin 20ste eeuw plaats voor kunst-, vaste- en later 
rundveedrijfmest. De bemesting met dierlijke mest vond plaats na de oogst, daarna werd kerende 
grondbewerking toegepast. Na het inzaaien van de akkers werd vanaf begin 20ste eeuw ook nog 
kunstmest toegepast. In de zomer konden de gewassen dan geoogst worden. 

Op basis van de gegenereerde resultaten en historische gegevens is advies uitgebracht aan eigenaren 
van esgronden over hoe om te gaan met deze gronden op historisch verantwoorde wijze. Het is van 
belang om de ruimtelijke grenzen van de es te benadrukken door de historische randbeplanting te 
behouden of te herstellen. Ook de historische verkavelingen dragen bij aan de herkenbaarheid van 
de essen en dienen zoveel mogelijk behouden of teruggebracht te worden. Daarnaast zijn 
wegenpatronen en steilranden van essen beeldbepalende elementen die in stand moeten worden 
gehouden. Te allen tijde moet naast het historische aspect, ook rekening gehouden worden met de 
huidige manier van werken die de boeren (de hoofdgebruikers) hanteren en de rendabiliteit van de 
werkprocessen. 

De meest opvallende verandering in de afgelopen 200 jaar is de afname van het aantal percelen. De 
reden hiervoor kan gezocht worden in de schaalvergroting (o.a. ruilverkavelingen) en de steeds 
aanhoudende mechanisering.  

De laatste jaren komen steeds meer initiatieven op het gebied van kringloop- en natuurinclusieve 
landbouw op gang. Op de lange termijn zal deze trend zich doorzetten: kleinschaliger werken met 
meer oog voor biodiversiteit, een goede waterhuishouding en een betere bodem structuur. Te allen 
tijde is het van cruciaal belang om hiervoor gebruik te maken van de kennis van de eindgebruikers: 
de boeren. De landbouwgronden die zij bewerken zijn veelal generaties lang in eigendom van de 
families. Daardoor kennen zij de gebieden als geen ander. Vanuit de historie kijken boeren en het 
natuur- en milieuvakgebied niet altijd vanuit hetzelfde oogpunt. Zaak is om deze belangen meer in 
dezelfde richting te bewegen en om met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier kan het gewenste 
resultaat bereikt worden: natuur en landbouw in balans. 
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Bronnenlijst 
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2.21 Bonnebladen (Geoportaal RUG), eigen foto 
2.22 TMK en Bonnebladen (Geoportaal RUG) 
2.23 Bonnebladen (Geoportaal RUG) 
2.24 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), eigen bewerking 
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Verzameling Groninger veldnamen 1500 - 1900, 4. Aanvulling collectie Wieringa, 4.1. 
Westerwolde) , eigen bewerking 
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3.3 Eigen bewerking 
3.4 Marx Meinen Dronefotografie & Video 
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3.12 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), eigen bewerking 
3.13 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), eigen bewerking 
3.14 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), Luchtfoto Noorderesch 1933 (verkregen via Jan Loots, Veele), 

Luchtfoto's 2016 en 2018 (ESRI Nederland) 
3.15 Eigen foto 
3.16 Veldnamen Westerwolde Wieringa (RHC GrA, toegangsnr. 1854, Verzameling Groninger 

veldnamen 1500 - 1900, 4. Aanvulling collectie Wieringa, 4.1. Westerwolde) 
3.17 Eigen foto 
3.18 Percelen, beekdal en wegen HISGIS (Fryske Akademy), eigen bewerking 
3.19 Bonnebladen (Geoportaal RUG) 
3.20 Percelen en wegen HISGIS (Fryske Akademy), Luchtfoto Noorderesch 1933 (verkregen via Jan 

Loots, Veele), Luchtfoto's 2016 en 2018 (ESRI Nederland) 
3.21 Eigen foto 
3.22 Eigen foto 
3.23 Eigen foto 
3.24 Bakker, 2013, 48 
3.25 Veldnamen Westerwolde Wieringa (RHC GrA, toegangsnr. 1854, Verzameling Groninger 

veldnamen 1500 - 1900, 4. Aanvulling collectie Wieringa, 4.1. Westerwolde) 
3.26 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), Veldnamen Westerwolde Wieringa (RHC GrA, toegangsnr. 

1854, Verzameling Groninger veldnamen 1500 - 1900, 4. Aanvulling collectie Wieringa, 4.1. 
Westerwolde), eigen bewerking 

3.27 AHN Shaded Relief (ESRI Nederland), eigen bewerking 
3.28 Eigen foto 
3.29 Eigen foto 
3.30 Eigen foto 
3.31 Hottingerkaart (GIS database KCL), Luchtfoto 2019 (Google Earth), eigen bewerking 
3.32 AHN Shaded Relief (ESRI Nederland), eigen bewerking 
3.33 Light canvas (ESRI Nederland), eigenaren HISGIS (Fryske Akademy), eigen bewerking 
3.34 Wegman & Wegman 1994, 132 
3.35 Wegman & Wegman 1994, 164 
3.36 Wegman & Wegman 1994, 181. 
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3.37 Wegman & Wegman 1994, 134. 
3.38 Wegman & Wegman 1995, 256 
3.39 Eigen foto 
3.40 Luchtfoto 2019 (Google Earth), eigen bewerking 
 
Tabellen 
 
2.1 Geomorfologische kaart (WUR) 
2.2 Bodemkaart (WUR) 
2.3 Steur & Heijink, 1991, 28 
2.4 Eigen bewerking 
2.5 Eigen bewerking 
2.6 Vergelijking Luchtfoto 2018 (ESRI Nederland) en Bonnebladen (Geoportaal RUG) 
2.7 Eigen bewerking 
2.8 Eigen bewerking 
2.9 Eigen bewerking 
2.10 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), Luchtfoto Westerwolde 1933 - 1953 (Kadaster), Luchtfoto 

2018 (ESRI Nederland) 
2.11 Percelen HISGIS (Fryske Akademy), Luchtfoto Westerwolde 1933 - 1953 (Kadaster), Luchtfoto 

2018 (ESRI Nederland) 
2.12 Eigen bewerking 
2.13 Eigen bewerking 
2.14 
2.15 

Eigen bewerking 
Eigen bewerking 

3.1 Percelen HISGIS (Fryske Akademy) 
3.2 Eigenaren HISGIS (Fryske Akademy) 
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Bijlage I – Toponiemen complete lijst Wieringa Westerwolde  



 

137 
 

  

Nr. Veldnaam Toponiem   Nr.  Veldnaam  Toponiem           Nr.    Veldnaam   Toponiem    

1 Bruning Akkers Akker 57 Nuringakkers Akker 113 Zoedenden Overig

2 Loun Akkers Akker 58 Westereske Overig 114 Tam Kampen Kamp

3 Middelkaamp Kamp 59 Stobke Overig 115 Tensing Kampen Kamp

4 Hörste Horst 60 De Kaamp Kamp 116 Hiskoorn Overig

5 Hörste Horst 61 Kamper Akkers Akker 117 Tellingerakkers Akker

6 Poststroken Kampen Kamp 62 Hof Overig 118 Kolthof Overig

7 Wijnkamp Akkers Kamp 63 Korrel Wisk Overig 119 Kampke Bos Kamp

8 Grote Akkers Akker 64 Kostverloren Overig 120 Jonkeren Akkers Akker

9 Peek Akkers Akker 65 Bloken Bloken 121 Drome Droon

10 Woar Kaamp Kamp 66 Lutkeneie Mei 122 Köllenbaarger Wennink Overig

11 Weenkaamp Kamp 67 Hööiakkers Akker 123 Waal Akkers Akker

12 Pad Akkers Akker 68 Westerhoorn Overig 124 Wietlangen Overig

13 Lange Wends Akkers Akker 69 Hoornkaamp Kamp 125 De Leege Overig

14 Hoares Akkers Akker 70 Venakkers Akker 126 Braak Akkers Akker

15 Lutkemei Mei 71 Daspetsemai Overig 127 Langdailen/Spanakkers Akker

16 Tange Akkers Tange 72 Heeremai Mei 128 Laimdroon Droon

17 Ol'e Kaamp Kamp 73 Zoert Overig 129 Jaskampen Kamp

18 Goorns Goor 74 Veld Akker Akker 130 Drome Droon

19 Oue Oosterkaamp Kamp 75 Baarg Akker Akker 131 De Baarg Overig

20 Groot Akkers Akker 76 Grote Akker Akker 132 Holtakker Akker

21 Oosterkaamp Kamp 77 Lange Akker Akker 133 Ribakker Akker

22 Renkaamp Kamp 78 Schaarp Akker Akker 134 Ooster Goor Akkers Goor

23 Hilverts Kaamp Kamp 79 Haule Akkers Akker 135 Koerskampke Kamp

24 Vierkampen Kamp 80 Lage Esch Overig 136 Winsel Overig

25 Hulst Tange Tange 81 De Oling Overig 137 Koepakkers Akker

26 Hoge Esk Overig 82 Veldhoezer Esk Overig 138 Kraainust Horst

27 Oosterkaamp Kamp 83 Dorig Mei Mei 139 Lang Akkers Akker

28 Zuud Esk Overig 84 Mei Kampen Kamp 140 Oosterkampen Kamp

29 Spaalse Akkers Akker 85 Heerakker Akker 141 Abramakker Akker

30 Bosakker Wending Akker 86 Veldkaamp Kamp 142 Nijlaand Overig

31 Brei Akkers Akker 87 Ooster Esk Overig 143 Poap Kaamp Kamp

32 Brei Toenen Tuin 88 Nije Kampen Kamp 144 Utterloage Overig

33 Veld Tange Tange 89 Droon Droon 145 Broen Nijlaand Overig

34 Esk Overig 90 Zunnegehout Akkers Akker 146 Wensenkamp Kamp

35 De Wörke Overig 91 De Hem Overig 147 Spetsenbrug/Wilkenkaamp Kamp

36 Westerkampen Kamp 92 Achterste Hem Overig 148 Doarnusten Overig

37 Korrel Laand Overig 93 Vogel Akker Akker 149 Schaivert Overig

38 Auerte Oerd 94 Gräberij Overig 150 Lauwerke Overig

39 Boonakkers Akker 95 Stroeding Overig 151 Lagebrug Esch Overig

40 Hörstakkers Horst 96 Ortkeng Overig 152 Brain Akkers Akker

41 Hillige Akkers Akker 97 Dresk Esk Dresk 153 Haalfmug Landen Overig

42 Blöke Bloken 98 Zuudkaamp Kamp 154 Zudveld Overig

43 Renneboon Akkers Akker 99 Leege Poul Overig 155 Kouters Kaamp Kamp

44 Dresken Dresk 100 Hubbeling Groten Overig 156 Hoge Esk Overig

45 Hanskaamps Kamp 101 Nijlaand Overig 157 Metbrouk Akkers Akker

46 Kouterakkers Espel Akker 102 Ol Tange akkers Tange 158 De Hoge Ouer Oerd

47 Breiskaamp Kamp 103 Westerveld Overig 159 Halfmied Mei

48 Breiskaamp Kamp 104 Sterenbörger stuk Overig 160 Veentoene Tuin

49 Torenakkers Akker 105 Droon Droon 161 Lange Akkers Akker

50 Noordkaamp Kamp 106 Öi Beuke / Spanakkers Akker 162 Härskaamp Kamp

51 Lange Akkers Akker 107 De Olingh Overig 163 Harskenkaamp Kamp

52 Linder Örlings Overig 108 Trienbos Overig 164 Botterkampen Kamp

53 Zoeresk Overig 109 Ditten/Harstangen Tange 165 Lange Ouer Oerd

54 Wollingboerbos Overig 110 Harstangen Tange 166 't Goor Goor

55 Middelkaamp Kamp 111 Esk Overig 167 Mölenkaamp Kamp

56 Dödden Overig 112 Nije Zoedenden Overig
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Bijlage II – Totale tabel landschapstypologie essen 

Westerwolde

   Es Type
Oppervl

akte (ha)
Bodemcode

Geomorfologie 

(overheersend)

Wegen aanwezig op de 

es 1832
Perceelsvorm 1832

Ontginningswij

ze 1832
1832

1933-

1953
2018

Afname 

aantal 

percelen 

1832-2018

Aantal 

eigenaren 

1832

Aantal ha 

per boer 

op de es

Vergelijking resterende 

grensbeplantingen 1915-

heden (n.v.t.=nooit aanwezig 

geweest)

1 Berg Akkers 1 a 20 cHn21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 60 34 4 93% 13 1,5 > 50 %

2 Breiskaamp 2 a 9 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 12 12 1 92% 5 1,8 10-50 %

3 Brink Esk 3 4 cHn21-VII Dekzandwelvingen geen es is één perceel individueel 1 6 1 0% 1 4,3 < 10 %

4 De Blokken 1 a 38 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 138 61 9 93% 13 2,9 10-50 %

5 De Onstwedder Holte 1 b 198 cHn23x-VII Hoge stuwwal lokaal, esweg stroken collectief 574 296 26 95% 80 2,5 n.v.t.

6 De Kamp 2 b 12 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen onregelmatig, blokken individueel 6 20 3 50% 2 6,2 10-50 %

7 De Nieuwe Kampen 2 a 7 zEZ21-VII Dekzandwelvingen geen stroken collectief 10 10 5 50% 5 1,5 < 10 %

8 De Ouer 2 a 4 cHn21-VII Dekzandvlakte geen blokken collectief 12 25 4 67% 8 0,4 > 50 %

9 De Tichelberg 1 b 106 cHn23x-VI Hoge stuwwal lokaal, esweg stroken collectief 341 207 27 92% 57 1,9 n.v.t.

10 Doene Esk 1 a 49 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 148 53 17 89% 16 3,0 10-50 %

11 Doene Veld 2 a 9 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 34 21 3 91% 10 0,9 < 10 %

12 Ellersinghuizen esch 2 a 2 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen blokken individueel 7 7 1 86% 2 1,0 < 10 %

13 Es bij de Holte 2 b 3 Hn21-VII Dekzandrug lokaal stroken collectief 5 5 3 40% 3 0,9 < 10 %

14 Es Ter Wisch 3 8 Hn21-VII Dekzandrug geen blokken individueel 3 7 2 33% 1 8,1 < 10 %

15 Es Ter Wupping 2 a 13 cHn21-VII Dekzandrug esweg stroken en blokken collectief 21 18 8 62% 5 2,6 > 50 %

16 Es Ter Wupping (2) 3 6 Hn21-VII Dekzandwelvingen geen stroken individueel 10 10 3 70% 1 5,9 > 50 %

17 Esch Ter Haar 1 a 28 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 47 18 6 87% 5 5,6 10-50 %

18 Esk 2 a 5 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 16 7 4 75% 6 0,9 > 50 %

19 Goornskaamp 3 2 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen es is één perceel individueel 1 1 1 0% 1 2,4 10-50 %

20 Grote of Noorder esch 1 a 19 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 46 46 4 91% 13 1,5 > 50 %

21 Hankamps Esch 1 a 18 Hn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 37 34 7 81% 7 2,6 < 10 %

22 (H)aschkampsesch 1 a 28 cHn23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 110 54 6 95% 31 0,9 > 50 %

23 Hoeskaamp 3 2 pZg23-VI Dekzandwelvingen geen blokken individueel 1 1 1 0% 1 1,5 > 50 %

24 Hoge Esk 2 a 6 pZg23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 21 16 8 62% 6 0,9 > 50 %

25 Hooge Esch 2 a 10 cHd21-VII Dekzandrug geen onregelmatig individueel 4 4 3 25% 2 5,1 > 50 %

26 Hoorn Kaamp 2 a 8 cHn23-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 30 14 6 80% 12 0,7 10-50 %

27 Hörste 2 a 7 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 24 3 2 92% 5 1,4 > 50 %

28 Laagebrugs Esch 1 a 26 cHn21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 64 48 8 88% 28 0,9 > 50 %

29 Laang Houve 1 a 50 cHn21-VII Dekzandrug lokaal, esweg stroken collectief 142 78 21 85% 14 3,6 10-50 %

30 Lange Over 2 a 4 cHn23-VII Dekzandwelvingen geen stroken, blokken collectief 11 7 2 82% 9 0,5 n.v.t.

31 Lauder Esch 1 a 19 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 59 19 2 97% 10 1,9 10-50 %

32 Leege Esch 1 a 33 cHn23-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 118 46 9 92% 15 2,2 10-50 %

33 Leege Esk 1 a 34 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 120 58 12 90% 28 1,2 10-50 %

34 Lutke of Zuider esch 2 a 12 zEZ21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 27 17 1 96% 13 0,9 10-50 %

35 Mölenkaamp 2 a 8 cHn21-VII Dekzandwelvingen geen stroken collectief 11 6 3 73% 2 4,0 < 10 %

36 Noord Esch 1 a 26 cHn21-VII Dekzandrug lokaal stroken collectief 118 43 8 93% 13 2,0 > 50 %

37 Oord Kamp 2 a 4 cHn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen stroken, blokken collectief 9 3 0 100% 7 0,5 > 50 %

38 Oost Goor Akkers 1 a 24 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 124 70 7 94% 20 1,2 10-50 %

39 Ooster Esch 1 a 42 cHn23-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 114 63 9 92% 27 1,6 10-50 %

40 Oosterkaamp 2 a 1 Hn21-VI

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen stroken collectief 7 3 1 86% 6 0,2 n.v.t.

41 Poap Kaamp 2 b 5 Hn21-V Dekzandwelvingen geen stroken collectief 18 10 1 94% 8 0,6 < 10 %

42 Poststrokenkampen 2 b 5 Hn21-VII Dekzandvlakte geen blokken collectief 6 3 3 50% 4 1,2 > 50 %

43 Sterenborg 3 8 cHn21-VII Dekzandrug geen es is één perceel individueel 1 12 1 0% 1 8,1 10-50 %

44 t Goor 2 a 3 cHn23-VI Dekzandwelvingen geen stroken collectief 5 2 2 60% 3 1,0 < 10 %

45 t Nijland 1 a 19 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 69 42 0 100% 23 0,8 n.v.t.

46 t Winsel 2 a 12 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 36 21 2 94% 9 1,3 10-50 %

47 Tange-Akkers 2 a 10 cHn23-VII Dekzandrug geen stroken collectief 38 14 2 95% 11 0,9 10-50 %

48 Ter Walslage 3 6 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen onregelmatig individueel 3 3 1 67% 1 6,4 < 10 %

49 Ter Wupping 2 a 7 cHn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen onregelmatig collectief 9 8 5 44% 4 1,6 10-50 %

50 Veele (zonder naam) 3 1 pZn21-VI Dekzandvlakte geen blokken individueel 1 1 1 0% 1 1,3 10-50 %

51 Veenhuizen 3 2 Hn21-VI Dekzandrug geen es is één perceel individueel 2 2 2 0% 1 2,3 > 50 %

52 Veldhoezer Esk 2 a 12 zEZ21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 20 16 2 90% 3 4,0 < 10 %

53 Veldtangeresch 1 a 24 cHd21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 41 27 10 76% 8 3,0 > 50 %

54 Velthuis 3 11 zEZ21-VII Dekzandrug interlokaal blokken collectief 13 3 3 77% 1 11,3 < 10 %

55 Vennen 3 4 Hn21-VI Dekzandwelvingen geen blokken individueel 2 2 1 50% 1 4,1 > 50 %

56 Weender Mei 3 2 Hn21-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen blokken individueel 2 4 1 50% 1 1,9 < 10 %

57 Wensen Kampen 1 a 21 cHn21-VII Dekzandwelvingen interlokaal stroken collectief 43 42 3 93% 21 1,0 10-50 %

58 Wessinghuister land 2 b 9 Hn23-VI Dekzandrug geen stroken collectief 20 9 4 80% 6 1,5 < 10 %

59 Wester Esch 1 a 33 cHd21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 140 100 8 94% 21 1,5 10-50 %

60 Wester Eske 2 a 11 cHd21-VII Dekzandrug esweg stroken collectief 33 33 4 88% 7 1,6 10-50 %

61 Wester Kamp 1 a 15 cHn21-VII Dekzandrug interlokaal stroken collectief 77 30 7 91% 14 1,1 > 50 %

62 Wiekholt 3 2 cHn23-VII

Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden geen es is één perceel individueel 1 1 1 0% 1 1,6 10-50 %

63 Wilmerkamp 2 b 12 Hn21-VII Dekzandrug interlokaal, esweg stroken collectief 21 12 0 100% 12 1,0 > 50 %

64 Zoer Esk 1 a 20 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 46 35 3 93% 7 2,9 < 10 %

65 Zoert Esch 2 a 8 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken, blokken individueel 8 7 2 75% 4 1,9 10-50 %

66 Zuid Esch 1 a 31 cHd21-VII Dekzandrug geen stroken collectief 81 41 6 93% 15 2,1 > 50 %

Totalen 1197 3379 1931 323 691

Verdeling 

oppervlakte per boer 

1832

Ontginning en verkaveling
Ontwikkeling aantallen percelen 1832 
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