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Voorwoord

Het is niet lang geleden dat ik het Holtingerveld heb leren kennen. Toen ik met dit onderzoek begon wist ik nog niet 
eens waar het lag. Gaandeweg ben ik steeds meer vertrouwd geraakt met het gebied en ben erachter gekomen dat ik er meer mee 
te maken heb dan ik eerst dacht. Mijn grootvader heeft in zijn jeugd in Havelte gewoond en heeft later een pentekening gemaakt 
van het Schultehuis in Havelte. Deze is ook opgenomen in deze scriptie. Daarnaast bleek dat ik als kind met mijn familie naar het 

Holtingerveld op vakantie was geweest.

Met plezier heb ik meerdere keren over het Holtingerveld gefietst, gewandeld, grondboringen gezet en foto´s gemaakt. Zo heb ik 
langzaamaan gevoel gekregen voor het landschap, hoe het is opgebouwd en door de eeuwen heen is veranderd. Het Holtingerveld is 
voor mij een gebied zoals zo velen, een prachtig stukje Nederland waarvan ik het bestaan nog niet wist. In de toekomst hoop ik vaker 

bij dit soort (natuur)gebieden te belanden en zo het Nederlandse landschap steeds beter leer kennen.

Voor hun steun en interesse in het onderzoek wil ik graag mijn familie bedanken. Daarnaast wil ik ook Theo Spek bedanken voor 
de begeleiding en meneer Waterbolk voor het lezen en commentaar geven op mijn tekst. Voor het aanleveren van de lijsten met 
vroegere bewoners van Holtinge wil ik graag Henk Tigelaar bedanken. Bert Maes was zo vriendelijk om mij zijn inventarisatie van het 
bos rond Holtinge op te sturen. Daarnaast heeft Wim van der Wijk mij materiaal aangeleverd waaruit ik veel informatie voor mijn 
teksten kon halen. Ook ben ik erg dankbaar dat Frans de Vries zijn foto´s van het Holtingerveld beschikbaar heeft gesteld. Als laatste 
dank ik alle mensen die mijn tekst hebben doorgenomen en met hun tips, opmerkingen en verbeteringen hebben bijgedragen aan dit 

werk. 



Samenvatting

In zuidwestelijk Drenthe, tegen de grens met Overijssel, 
ligt het natuurterrein het Holtingerveld. Het gebied wordt omringt 
door de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen en Darp. In de jaren 
’30 heeft de amateurarcheoloog George Hendrik Voerman zeer veel 
Steentijdartefacten gevonden. Het gebied kent voorts een hoge 
ecologische en landschappelijke diversiteit. Deze twee redenen zijn 
mede de aanleiding geweest om een boek over het gebied te publiceren. 
In samenwerking met Theo Spek is de landschapsgeschiedenis van het 
Holtingerveld beschreven voor dit boek. De landschapsbiografie is in 
uitgebreidere vorm verwerkt in deze scriptie in hoofdstukken drie en 
vier. 

Onderzoeken van onder andere Keuning in 1936, Slicher van Bath 
in 1944, Bouwer in 1970, Bieleman in 1987 en 2008 en Spek in 2004 
hebben in algemene zin veel kennis opgeleverd over het landschap 
en de landbouw in Drenthe. Ook zijn er verschillende onderzoeken 
verricht en publicaties verschenen die specifiek op het Holtingerveld 
waren gericht. Bijdragen van A. Waterbolk, Zwuup, Van der Torre, 
H.Tj. Waterbolk en Veenenbos zijn van grote waarde voor de sociale, 
geologische en historisch geografische kennis van het Holtingerveld en 
bijbehorende dorpen. Op archeologisch vlak zijn Van Giffen, Voerman 
en Jager actief geweest. Toch zijn er nog lacunes in de kennis van 
het Holtingerveld. Door middel van interdisciplinair onderzoek 
kunnen verschillende van deze lacunes worden opgevuld. Deel A 
van de scriptie beslaat de landschapsbiografie van het Holtingerveld 
waarbij verschillende onderzoeken zijn samengevoegd en primaire 
bronnen zijn gebruikt. Hierbij hoort de volgende onderzoeksvraag: 
Welke langetermijnontwikkeling heeft het Holtingerveld in fysisch-
geografisch en historisch-geografisch opzicht doorgemaakt vanaf het 
Pleistoceen tot heden? Deel B beslaat een detailonderzoek naar het 

gehucht Holtinge dat in het Holtingerveld ligt en waarnaar vanuit 
historisch-geografisch oogpunt nog nauwelijks onderzoek is verricht. 
De onderzoeksvraag voor dit gedeelte van de scriptie luidt: Hoe 
en wanneer is de historische nederzetting en ontginning Holtinge 
ontstaan en welke lange-termijnontwikkeling hebben het landschap 
en het landgebruik van de nederzetting, de es en het omringende bos 
doorgemaakt tot aan de dag van vandaag?

Onder het onderzoeksgebied van deel A valt het Holtingerveld met de 
grenzen van het Natura2000-gebied. De beschreven periode loopt van 
het Saalien tot aan het heden waarin de geologische, landschappelijke, 
ecologische, economische en sociologische veranderingen beschreven 
worden. Bij deel B is gekeken naar het gehucht Holtinge op het 
Holtingerveld, waarbij de huidige weilanden en het bos rond Holtinge 
de geografische afbakening vormt. De ontwikkelingen van het gehucht 
zijn beschreven vanaf het ontstaan van het gehucht tot het heden.  

Verschillende vakgebieden hebben bijgedragen aan het 
beantwoorden van de hoofdvraag, namelijk: de agrarische geschiedenis, 
archeologie, palynologie, ecologie, toponymie, bodemkunde en 
fysische, economische en sociale geografie. Het onderzoek startte met 
een uitgebreide analyse van de beschikbare literatuur. Ook zijn met 
behulp van digitale cartografie de veranderingen op het Holtingerveld 
en van Holtinge inzichtelijk gemaakt. In het Drents Archief is 
gezocht naar informatie over het Holtingerveld en de nederzettingen 
eromheen, evenals naar de bewoners van Holtinge. Ook zijn interviews 
gehouden met personen die kennis hebben over het Holtingerveld en 
is gesproken met lokale bewoners. Het veldwerk dat is verricht bij 
Holtinge, bodemonderzoek en inventarisatie van planten en bomen en 
cultuurhistorische relicten was noodzakelijk om een volledig beeld van 
de geschiedenis van dit gehucht te kunnen schetsen.



Gedurende de Saale-ijstijd (ca. 240.000-130.000 jaar geleden) 
werd de fundering gelegd voor het Holtingerveld. In verschillende 
perioden vormden ijslobben de stuwwal de Havelterberg. Aan het 
einde van het Saalien en gedurende het Weichselien (ca. 120.000-
11.500 jaar geleden) werden de dekzanden afgezet, ontstonden 
pingo’s en uitblazingskommen. Met stijging van de temperatuur begon 
de geologische periode het Holoceen (ca. 11.500-heden) waardoor 
de voormalige poolwoestijn begroeid raakte met planten. Tevens 
werd het gebied natter door de zeespiegelstijging. Hierdoor ontstond 
een tweedelig landschap: uitgestrekte veengebieden ten noorden 
van de Havelterberg en drogere bosgebieden op de aangrenzende 
dekzand- en stuwwalgronden. Bomen als eik, berk, den, hazelaar en 
linde bepaalden het bosbeeld. Op en rond het Holtingerveld waren 
gedurende de Steentijd (ca. 450.000 tot 11.500 jaar geleden) reeds 
jagers en verzamelaars actief wat blijkt uit de grote vondstencollectie 
van de amateurarcheoloog G.H. Voerman. Vanaf het Neolithicum (ca. 
3800-1100 v. Chr.) werden granen verbouwd in de omgeving van het 
Holtingerveld. Dit is ook de periode waaruit de beide hunebedden 
stammen. Het Holtingerveld is zeer rijk aan grafheuvels uit de Brons- 
(ca. 2000-800 v.Chr.) en IJzertijd (ca. 800-15 v.Chr.) en wellicht nog uit 
de Romeinse tijd (ca. 15 v.Chr-450 n.Chr.). 

Over de Romeinse tijd en de Vroege-Middeleeuwen (ca. 450-1050 
n.Chr.) is echter weinig bekend. Tijdens de Volle Middeleeuwen werd 
de Uffeltermarke geschonken aan het Bisdom Utrecht, waarna het 
Kapittel van Sint Pieter het recht had verworven op de pachten en de 
jacht. Ook werd in Uffelte een domaniale hof opgericht, in het gebied 
de Leemgraven, waar de pachten van de boeren werden verzameld 
en via de waterwegen naar Utrecht werden verscheept. Dit had tot 
gevolg dat Uffelte en Havelte sterk groeiden wat ook zijn uitwerking 
op het landschap heeft gehad. Zo is de Uffelter es één van de grootste 
in Drenthe. Daarnaast breidde het areaal heide zich enorm uit, ten 

koste van de bossen. Onder andere door het aandeel vee en door het 
steken van plaggen ontstonden meerdere grote stuifzandgebieden die 
uiteindelijk ook de vruchtbare essen aantastten. Pas aan het begin 
van de 20e eeuw kon men effectief de stuifzanden bedwingen door 
grootschalige aanplant van dennenbomen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Havelte het centrum van 
een aan te leggen vliegveld door de Duitsers. Het vliegveld met onder 
andere een start- en landingsbaan, rolbanen en hangars heeft een 
grote stempel op het landschap gedrukt. Voor de aanleg van deze 
onderdelen van het vliegveld was veel zand nodig wat grotendeels in 
de directe omgeving werd gewonnen. Naast de start- en landingsbaan 
zijn ook de rolbanen en een gedeelte van de hangars nog zichtbaar in 
het landschap. Ook zijn de gevolgen van het afgraven van zand op het 
veld nog terug te vinden. Het vliegveld is nooit in gebruik genomen 
doordat de geallieerden in een aantal bombardementen het vliegveld 
onbruikbaar maakten. Na de oorlog werd het Holtingerveld grotendeels 
door Defensie in gebruik genomen als oefenterrein. Toen Defensie ook 
met zwaarder materieel wilde oefenen heeft dit tot protesten geleidt. 
Uiteindelijk zijn de plannen niet doorgevoerd. Het terrein is zelfs in 
2003 uitgeroepen tot Natura2000-gebied dankzij de grote waarde van 
de archeologie en ecologie. Het Holtingerveld wordt tegenwoordig 
grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

Het ontstaan van Holtinge is niet met zekerheid vast te stellen. Er 
zijn echter verschillende methoden om tot een benadering te komen. 
Holtinge wordt voor het eerst genoemd in 1438. Het prefix ‘Holt-’ 
duidt op een opgaand bos ter plekke in die tijd. Het suffix ’–inge’ komt 
vaker voor in de omgeving en wordt aan veel dochternederzettingen 
gegeven in de periode tussen de late 13e en late 14e eeuw. Het type 
verkavelingstructuur duidt op een ontstaan tussen de 12e en 17e 
eeuw. Vermoedelijk heeft het ontstaan van Holtinge een relatie met 



de sterke bevolkingsgroei die tussen de 10e en 13e eeuw in Drenthe 
plaatsvond. Vanuit het moederdorp Uffelte is Holtinge waarschijnlijk 
tussen 1250 en 1350 gesticht, te midden van een deels gedegenereerd 
bos van wintereiken en berken. In de ondergrond van de ontginning 
ligt de keileem veelal tussen de 50 en 70 cm. In het noorden van de 
ontginning, daar waar een dikkere laag dekzand ligt (tussen de 115 en 
185 cm) is de es, het bouwland, ontstaan. Daarnaast bevatte Holtinge 
weilanden die bij de boerderijen aan de zuidkant lagen. 

Vanaf 1612 weten we welke families op Holtinge hebben gewoond. 
Aan de hand van de hoogte van de belasting die men moest betalen 
weten we ook hoe het met de boeren ging. De belasting werd geheven 
door de Landschap Drenthe dat geld nodig had om de oorlog tegen 
Spanje en Frankrijk te kunnen financieren. Vanaf 1691 beschikken we 
over haardstedenregisters die regelmatig werden herzien. Hierdoor is 
tot op heden van de vier en na 1754 drie boerderijen achterhaald wie 
waar op Holtinge woonde. 

Na de eerste ontginning is het bos in de omgeving verder 
gedegenereerd tot ui tgestrekte heidevelden door overexploitatie met 
schapen en runderen. Dit ging zo ver dat aan het begin van de 19e 
eeuw nog slechts een klein aandeel hakhoutbos was overgebleven. De 
overexploitatie had tot gevolgen dat zandverstuiving het bouwland van 
de Holtinger es bereikte en een deel van deze es in onbruik is geraakt. 
Vanaf 1832 kon door effectief beheer het bos rond Holtinge weer 
uitdijen. Behalve de uitbreiding van de bossen is ook de ontginning 
flink uitgebreid. Dit gebeurde vooral aan de zuidkant van de bestaande 
ontginning. Zo werd de ontginning uiteindelijk bijna verdubbeld tussen 
1612 en 1885. Bij de uitbreiding werden vooral heidegronden omgezet 
in weiland. Dit gebeurde ten behoeve van het vergroten van de varkens- 
en runderstapel. Rogge, boekweit en haver werd sindsdien vooral voor 
persoonlijk gebruik en als voedsel voor de veestapel verbouwd. 

De weidegronden werden omzoomd door houtwallen waar soorten 
als meidoorn en sleedoorn het vee binnen of juist buiten de weilanden 
hield. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden geleidelijk aan de 
bouwlanden omgevormd tot weiland. In deze periode is ook een stuk 
naaldbos aangelegd aan de westkant van de ontginning. Tegenwoordig 
bestaat Holtinge alleen nog uit weidegronden, waarop paarden van 
de manege op Holtinge grazen. In de bossen rond Holtinge groeien 
voornamelijk eiken en berken met een rijke kruidlaag. 

Het interdisciplinaire onderzoek heeft veel informatie verschaft 
voor het Holtingerveld en Holtinge. Een onderzoek als dit was nog niet 
toegepast in dit gebied. Voor toekomstig beheer kan het onderzoek 
van nut zijn, aangezien niet alleen de cultuurhistorische elementen 
worden benoemd maar ook de historie ervan beschreven is. Voor 
Holtinge is een begin gemaakt met het onderzoek naar het ontstaan 
van het gehucht. De kennis is echter nog verre van volledig, waardoor 
hier nog veel kansen liggen voor toekomstig onderzoek. Zo zou in de 
toekomst archeologisch en palynologisch onderzoek een beter licht 
kunnen werpen op de ouderdom van Holtinge. Daarnaast kan soortgelijk 
onderzoek naar andere gehuchten ons meer informatie verschaffen 
over de geschiedenis van heel Drenthe.
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1  Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In het zuidwesten van Drenthe ligt tegen de grens met Overijssel 
een natuurgebied dat het Holtingerveld wordt genoemd. Het 
Holtingerveld is een interessant gebied met een rijke historie 
dat teruggaat tot het Saalien.1 In het Saalien (230.000-130.000 
jaar geleden) is de basis voor het landschap gelegd zoals we dat 
vandaag de dag ervaren (afbeelding 1.1). Zo is bijvoorbeeld de 
stuwwal de Havelterberg een relict uit deze periode. Vanaf de 
ijstijd daarna, het Weichselien, leefden hier de eerste mensen. 
Vanaf de Middeleeuwen (na 1500 na Chr.) zijn in de omgeving 
verschillende essen ontstaan, waaronder één van de grootste 
van Drenthe, de Uffelter es. De bewoners van Uffelte, maar 
ook van Havelte, Eursinge, Darp en Holtinge maakten veelvuldig 
gebruik van de veldgronden in de omgeving, wat uiteindelijk 
resulteerde in verschillende stuifzandgebieden die later weer 
ingeperkt moesten worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vonden de Duitsers hier een geschikte locatie om een vliegveld 
aan te leggen. De sporen van al deze gebeurtenissen zijn nog 
altijd zichtbaar in het landschap van het Holtingerveld. De rijke 
geschiedenis van het Holtingerveld zal in 2013 worden beschreven 
in een boek, dit naar aanleiding van de talrijke archeologische 
vondsten die de bekende amateurarcheoloog George Hendrik 
Voerman in de jaren dertig van de 20e eeuw heeft gedaan in deze 

Afbeelding 1.1: De tijdschalen van de geologische- en archeologische 
perioden. Bron: Raap (2012), rapport 2439, 71.

1 De naam ‘Holtingerveld’ is een relatief recente naam voor het gebied. Toen 
Natuurmonumenten stukken veldgrond in bezit kregen vroeg men Waterbolk wat een 
goede naam zou zijn voor de verspreid liggende gebiedjes bij de Kolonie. Waterbolk 
redeneerde dat de gebiedjes in de buurt van Holtinge lagen en daardoor ‘Holtingerveld’ 
een geschikte naam was. Deze benaming is in 2003 overgenomen voor het gehele 
Natura2000-gebied.
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omgeving (afbeelding 1.2).2 In 
samenwerking met prof.dr.ir. 
Theo Spek is voor dit boek door 
mij een hoofdstuk geschreven 
over de landschapsgeschiedenis 
van het Holtingerveld. De 
hoofdstukken drie en vier van 
deze scriptie beslaan in iets 
uitgebreidere vorm de tekst die 
voor het boek geschreven is.

 Bovenop de stuwwal de 
Havelterberg ligt het gehucht 
Holtinge aan de rand van de 
Uffelter  es. Drie boerderijen 
en een schaapskooi vormen 
het gehucht. De ontginning is 
geheel in gebruik als weiland 
en is tegenwoordig omzoomd 

door bos. In het eerder genoemde boek over het Holtingerveld 
wordt niet specifiek ingegaan op de geschiedenis van het gehucht 
Holtinge. Ook in andere publicaties wordt nauwelijks op dit 
onderwerp ingegaan. Om die reden is de geschiedenis van Holtinge 
en de bijbehorende ontginning en bossen in deze scriptie nader 
uitgediept. 

1.2 Stand van het onderzoek

Er is al veel onderzoek verricht naar verschillende onderwerpen 
op en bij het Holtingerveld. De belangrijkste onderzoeken worden 
hier uitgelicht en kort beschreven. Te beginnen bij meer regionaal 
gerichte onderzoeken.

Regionaal onderzoek

In 1936 publiceerde H.J. Keuning zijn modelmatige beschrijving 
van het Drentse esdorpenlandschap. Dit was een beschrijving van 
de opbouw van het Drentse landschap en hoe deze in gebruik was 
genomen door boeren. Allereerst ontstond een nederzetting met 
brink waaraan men bouwland ontgon, dat de ‘es’ wordt genoemd. 
Rond de es lag het heidelandschap waar men plaggen stak en 
schapen liet grazen. Aan de andere kant van het dorp lag een 
beek waar de groen- en hooilanden werden aangelegd. De boeren 
zouden vooral zichzelf voorzien en geen producten verhandelen. 
Zo zou het al eeuwen zijn gegaan.3 Eigenlijk was dit een model 
dat al eerder beschreven werd door Blink en Schuiling in 1901. 
Zij dachten dat Drenthe gekoloniseerd was door de Saksen die 
op de bovengeschreven manier het landschap in gebruik hadden 
genomen.4 Later is bewezen dat dit niet correct is, aangezien in 
Drenthe altijd een vrij continue bewoning is geweest, waardoor 
van kolonisatie geen sprake kan zijn. De grootste kritiek op het 
model was dat het te statisch van opzet was, en het is in de loop 
van de 20e eeuw dan ook flink aangepast en uiteindelijk verworpen 
na verder onderzoek.5 Ondanks de fouten die in de denkwijze en 
kennis van het onderzoek zaten is dit werk een aanzet geweest tot 
verder onderzoek naar de Drentse zandlandschappen.

Het onderzoek van Slicher van Bath dat in 1944 onder de 
titel Mensch en land in de Middeleeuwen uitgebracht werd, is 
bijzonder op verschillende punten.6 Dit onderzoek was door zijn 
interdisciplinaire karakter de eerste in zijn soort. Door te kijken 
naar de historie, naamkunde, archeologie en geografie kon hij een 

Afbeelding 1.2: George Hendrik Voerman 
in 1959. Bron: Steenwijker courant 1959.

2 Niekus, De Vries & Van der Wijk (red.), 2013.

3 Spek, 2004, 22-23.
4 Blink, 1901, 743-746.
5 Spek, 2004, 89.
6 Slicher van Bath, 1944.
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nauwkeuriger beeld geven van de geschiedenis van Drenthe. De 
dissertatie, die uit twee delen bestaat, bespreekt de vorming van 
de marken en de nederzettingsgeschiedenis. Tevens ontkracht 
Slicher van Bath de gedachte dat de Drenten hun oorsprong 
vonden bij de Saksen.7 Na zijn dissertatie schreef hij meer 
stukken over de agrarische geschiedenis voor West-Europa maar 
ook voor Drenthe zelf.8

K. Bouwer presenteerde in 1970 de resultaten van zijn 
onderzoek naar de cultuurlandschapsvormen in westelijk 
Drenthe. De nadruk van dit onderzoek lag op de verschillende 
landschapsvormen die in Zuidwestelijk Drenthe, en delen van 
Friesland, voorkwamen. Tot die tijd hadden onderzoekers zich 

vooral gericht op de essen omdat men dacht dat deze erg 
oud waren. Ten tijde van dit proefschrift was duidelijk 
geworden dat de essen een stuk jonger waren. Door de 
focus op de essen waren de andere landschapsvormen 
die Drenthe rijk is ondergesneeuwd geraakt, maar het 
onderzoek van Bouwer maakte hier een einde aan. 

Één van de publicaties die het statische Drentse 
model van Blink, Schuiling en Keuning ontkrachtte was 
dat van Waterbolk in 1973 (afbeelding 1.3).9 Waterbolk 
publiceerde zijn ´mobiliteitstheorie´ waarbij hij 
aantoont dat de huidige Drentse esdorpen in de Romeinse 
tijd en Vroege-Middeleeuwen op geheel andere plekken 
in het landschap lagen en ook regelmatig zijn verplaatst, 
meestal op de plek van de huidige essen. De oudste 
generatie esdorpen in Drenthe stamt dan ook pas uit de 
achtste of vroege negende eeuw. Voor de negende eeuw 

‘zwierven’ de dorpen op relatief korte afstand door het landschap. 
Vaak verplaatste men de nederzetting doordat de bodem van de 
bouwlanden rond de boerderij(en) uitgeput waren. Op de oude 
plek van de nederzetting was de bodem juist verrijkt door mest en 
afval van de bewoners. Dit was dan ook vaak de locatie waar de 
nieuwe akkers werden aangelegd. Rond de negende eeuw kwamen 
de dorpen op hun huidige locatie te liggen en zijn de oude locaties 
te vinden onder de tegenwoordige essen. Hiermee heeft Waterbolk 
aangetoond dat Drenthe niet, zoals eerder gedacht, na de Romeinse 
tijd verlaten was, maar juist continu bewoond is gebleven vanaf de 
IJzertijd. 

Afbeelding 1.3: De westkant van de Havelterberg met uitzicht over één van de twee hunebedden 
en het veld op de achtergrond. Tegenwoordig is bekend dat de veldgronden jonger zijn dan men 
aan het begin van de 20e eeuw dacht. Foto: www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries.

7 Spek, 2004, 91.
8 Slicher van Bath, 1962, 1965, 1978, 1987. 9 Waterbolk, 1973.
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Een andere criticus van het oude Drentse model was de 
Wageningse landbouwhistoricus Bieleman. In zijn proefschrift 
‘Boeren op het Drentse zand’ uit 1987 veegde hij de vloer 
aan met het tot dan toe zeer statische beeld van de Drentse 
landbouweconomie.10 Aan de hand van gedegen archiefonderzoek 
schreef Bieleman over de Drentse boeren op het zand tussen 1600 
en 1910. Hieruit bleek dat de boeren zich al vroeg met handel 
bezighielden, onder andere door het vetmesten van ossen en het 
produceren van wol voor de textielindustrie. Ook bleek dat vanaf 
1650 boerenbedrijven zich gingen specialiseren of de productie 
werd vergroot als reactie op verhoogde of nieuwe belastingen.11  

Het in 1993 verschenen boek over de landschapsgeschiedenis 
van het Strubben/Kniphorstbos was ontstaan door onderzoek 
vanuit verschillende vakgebieden.12 Door het combineren van de 
vakgebieden archeologie, historische geografie en bodemkunde 
lieten de auteurs zien dat interdisciplinair onderzoek een succesvolle 
wijze was om een gebied te benaderen. In navolging van dit boek 
verschenen meerdere soortgelijke onderzoeken, onder andere de 
dissertatie van Spek uit 2004. Met behulp van bestaande kennis 
vanuit vrijwel alle werkvelden die iets met het landschap te maken 
hebben te combineren met eigen primair onderzoek, heeft hij 
zijn dissertatie Het Drentse esdorpenlandschap kunnen schrijven. 
Dit boek betreft nog altijd het standaardwerk voor historisch 
Drenthe en beschrijft in detail de bewoningsgeschiedenis en het 
landschap vanaf de prehistorie tot nu. Ook word de ontwikkeling 
en locatiekeuze van de essen zelf onder de loep genomen. Het 
verschil tussen esdekken en hoe deze zijn ontstaan vormt hier een 
onderdeel van. 

Door Archeologisch adviesbureau Raap is in 2012 een 
cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Westerveld 
ontwikkeld.13 Bij de kaart is een uitgebreid rapport opgesteld 
waarin toelichting op de kaart gegeven wordt. Voor het onderzoek 
is de Topografische Militaire Kaart (rond 1850) als uitgangspunt 
genomen. De globale indeling is daarna gespecificeerd op basis van 
verschillen tussen de landschappen. Naast de landschapstypologie 
is ook gekeken naar structuren en elementen als wegen en 
gebouwen (afbeelding 1.4). Hierbij is gebruikgemaakt van de 
kennis die reeds aanwezig was bij de gemeente Westerveld en 
in databases. Per landschapstype wordt in het rapport een 
beschrijving gegeven, per hoofdtype maar ook per subtype, over 
het ontstaan en de ontginning van het land. Door het landschap 10 Bieleman, 1987.

11 Bieleman, 2008, 104-105.
12 Elerie et al, 1993. 13 Keunen, 2012. 

Afbeelding 1.4: De Holtinger schaapskooi stond vroeger ten noorden van het 
gehucht. Tegenwoordig is de kooi bij de nederzetting te vinden, hoewel hij 
weer verplaatst gaat worden naar een locatie vanwaar de heidevelden van het 
Holtingerveld beter bereikt kunnen worden. Bron: E.W. Kuiper, Groningen.
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op deze manier op te delen ontstaat een goed overzicht in de 
grootschalige landschappelijke structuur in de gemeente. Wel 
maakt de uitgebreidheid van de legenda het moeilijk om te 
zien om welk landschapstype het precies gaat. Ook door de 
grootschaligheid van het onderzoek worden de verschillende 
typen slechts oppervlakkig belicht waardoor nieuwe kennis 
uitblijft. 

Lokaal onderzoek - Algemeen

A. Waterbolk heeft een overzichtswerk geschreven over de oude 
gemeente Havelte.14 Hij was secretaris van het gemeentebestuur. 
De eerste druk van dit boek werd in 1934 gepubliceerd. Voor 
deze scriptie is de vierde, post mortem, uit 1980 gebruikt. Het 
boek beschrijft specifieke zaken die Havelte Havelte maken: de 
hunebedden, landgoed Overcinge, militaire aangelegenheden 
en de marken Uffelte en Havelte. Het boek laat zien hoe de 
schrijver de gemeente heeft leren kennen door de jaren heen. 
Als oorspronkelijk buitenstaander kon hij vrij objectief schrijven 
en de gewoonten van een Havelter inwoner duidelijk beschrijven. 
Deze beschrijving van de gemeente is zeer waardevol aangezien 
het is geschreven voor de grootschalige ruilverkaveling waardoor 
het ‘oude’ landschap in deze beschrijving nog goed naar voren 
komt. Ook is de sociale component is van waarde omdat hiermee 
een kijkje genomen kan worden in het dorpsleven van toen.

Een onderzoek dat in 2004 is verschenen als boek in de Drentse 
Historische Reeks geeft veel informatie over de effecten van de 
oorlog op Havelte.15 Hoewel het boek ook de gemeenschap van 
voor de oorlog beschrijft is dit gedeelte van het boek minder 

gebruikt voor deze scriptie. Het onderzoek werd eigenlijk al in 
1948 uitgevoerd in opdracht van de Stichting voor Moraliteits- en 
Criminaliteitsonderzoek in Nederland door Van der Torre. Het doel 
van dit onderzoek was: een aantal criminographiën samen te stellen, 
met beschouwingen over de moraliteit, betreffende een aantal 
plattelandsgemeenten over het gehele land verspreid. Havelte was 
dus één van een aantal gemeenten die onderzocht werd. Volgens 
haar moest het onderzoek in een breder perspectief worden gezien 
waardoor ze het in een breder sociaalwetenschappelijk kader 
had geplaatst dan gebruikelijk was bij dit soort beschrijvingen. 
Het gebruikte boek is de publicatie die is voortgekomen uit het 
onderzoek. Door de gedetailleerdheid van dit werk is het een 
waardevolle bron voor dit onderzoek.

Ook voor het lokale tijdschrift Onsen Spiker, uitgegeven door 
de Historische Vereniging Havelte en omstreken, zijn een aantal 
landschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Zo heeft Zwuup op 
basis van literatuur- en archiefonderzoek vier artikelen geschreven 
over de ontginning van de stuifzanden en de bebossing van de 
Havelterberg.16 

Lokaal onderzoek - Geologie, bodem en vegetatie

Naast zijn uitgebreide wetenschappelijke onderzoek elders in 
Drenthe en Nederland heeft de archeoloog H.Tj. Waterbolk ook 
veel onderzoek verricht in zijn geboortestreek Havelte. In 1948 
schreef hij een artikel over de bosvegetatie op de Bisschops- en 
Havelterberg met in groot detail de bosvegetatie rond de es van 
Holtinge (afbeelding 1.5). De vegetatiebeschrijving bij Holtinge 
legt Waterbolk in correlatie met de bodem, namelijk de ondiepe 
keileem. De meest voorkomende plantgemeenschappen hier zijn 

14 Tegenwoordig is de gemeente Havelte opgenomen in de gemeente Westerveld.
15 Van der Torre, 2004. 16 Zwuup, 2005-2006.
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het eiken-haagbeukenverbond 
en het viooltjesrijk wintereiken-
berkenverbond. Met deze 
detailstudie dicht Waterbolk 
een niche van lokale kennis. De 
inventarisatie van de bossen is 
ook bij zijn artikel gevoegd wat 
een mooie bron vormt voor een 
reconstructie van de vegetatie uit 
de jaren veertig. 

Waterbolk’s proefschrift uit 
1954 was gewijd aan palynologisch 
onderzoek. Hij beschrijft daarin 
onder meer zijn onderzoek naar 
de pollensequenties van enkele 
grafheuvels op het Holtingerveld en 
van een veenpakket in het Witteveen. 
Dit veentje lag ten westen van de Van 
Helomaweg, maar is met de komst 

van Defensie verdwenen door grootschalige landschapsinrichting 
ten behoeve van militaire oefeningen. Palynologisch onderzoek 
was toentertijd een nieuwe, vrij nauwkeurige methode van 
datering bij archeologische opgravingen. In de jaren vijftig was 
dit een baanbrekende methode van onderzoek, waar Waterbolk 
mee in aanraking was gekomen in onder meer Denemarken en 
Noorwegen. Tegenwoordig wordt het vaak voor andere doeleinden 
gebruikt. Sinds de komst van de meer nauwkeurige C14-datering 
is palynologisch onderzoek namelijk vooral gericht op de 
plantsoortensamenstelling door de millennia heen.

In de tijd dat de Duitsers een vliegveld bij Havelte aanlegden 
werd in de omgeving veel zand afgegraven. Hierdoor ontstonden 
lange en hoge bodemprofielen waardoor goed onderzoek verricht 
kon worden naar de opbouw van stuif- en dekzanden. Dit was de 
aanleiding voor Waterbolk en Van Andel om in 1951 palynologisch 
en bodemkundig onderzoek naar de op het Holtingerveld 
aanwezige stuifzanden uit te voeren, aangevuld met onderzoek 
naar profielkuilen elders op het Holtingerveld. De door hen 
aangetroffen dubbele podzolbodems*17 wijzen op verschillende 
fasen in de verstuivingen. Ze hebben de ouderdom van de 
stuifzanden vastgesteld en komen tot een datering in de Bronstijd 
voor de eerste verstuivingen. Het gebied was nog wel bebost, 
hoewel de heide terrein begon te winnen. De verstuiving heeft 
waarschijnlijk niet lang aangehouden. Het terrein groeide weer 
dicht met heide. De latere zandverstuivingen geven Waterbolk en 
Van Andel een vrij geringe ouderdom, namelijk in de loop van de 
Middeleeuwen.

Ten behoeve van Defensie is in 1953 een aantal kaarten en 
een rapportage verschenen over het Holtingerveld.18 Het doel 
van dit onderzoek was te achterhalen of oefeningen met zwaar 
materieel mogelijk zouden zijn. Hiervoor moest uitgezocht 
worden waar de bodem dit soort oefeningen zou toelaten. De 
Stichting voor Bodemkartering kreeg de opdracht en heeft eerst 
een gedetailleerde bodemkaart vervaardigd van 1:10.000. Deze 
vormde samen met een vegetatiekartering de basis voor de kaart 
waarop aangegeven werd welke gebieden al dan niet geschikt 
waren voor oefeningen met tanks en ander zwaar materieel. 
Voor landschappelijk onderzoek is deze kaart van grote waarde, 

Afbeelding 1.5: De vegetatie in de bossen 
rond Holtinge is divers. Op de oude 
houtwallen komen nog veelvuldig eikvarens 
voor. Foto: E.W. Kuiper, Groningen.

17 Wanneer achter een woord een * genoteerd staat is deze op pagina 109  in de 
verklarende woordenlijst opgenomen.
18 Veenenbos & Van de Knaap, 1953.
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aangezien met een nauwkeurige bodemkaart een betere 
verbinding gelegd kan worden tussen het grondgebruik en de 
onderliggende bodem. Ook zijn de gevonden veenlagen onder 
het stuifzand zeer interessant en van groot belang voor de kennis 
over de ontwikkeling van het Holtingerveld.

Voor haar bachelorscriptie in 2010 heeft de Utrechtse fysisch 
geograaf Ruiter onderzoek gedaan naar onder meer de Doeze, 
een depressie in het Holtingerveld. De ontstaanswijze van deze 
depressie staat ter discussie en is moeilijk vast te stellen. Ruiter 
heeft de Doeze getypeerd als pingoruïne* maar er zijn ook mensen 
die aannemen dat het een uitblazingskom* is. Ruiter heeft 
boringen gezet en is aan de hand van de bodemsamenstelling, 
bodemvorming en geomorfologie tot haar conclusie gekomen. 
Ondanks dit onderzoek is nog altijd niet duidelijk hoe de Doeze is 
ontstaan: door wind of door ijs. Bregman heeft hier ook onderzoek 
naar verricht en vermoed dat het wellicht een pingoruïne is maar 
op een andere manier is ontstaan dan de bekende vorming.19 Dit 
omdat de depressie te ondiep is voor de gangbare pingoruïnes. In 
plaats daarvan verwacht hij dat het om een oppervlakkige ijslens 
gaat dat het materiaal (dekzand) aan de rand verder naar buiten 
drukte.20 Waterbolk ziet de Doeze als uitblazingskom.21

Lokaal onderzoek - Archeologie en cultuurhistorie

De bekende Groninger archeoloog Van Giffen heeft onderzoek 
verricht naar de vele grafheuvels die het gebied rijk is en naar 
de twee hunebedden (D53 en D54). Ruim voor de Tweede 
Wereldoorlog, in 1918, onderzocht hij hunebed D53 en een 
aantal grafheuvels op de Havelterberg en maakte nauwkeurige 

tekeningen van de objecten. In de jaren veertig werd een uitgebreid 
onderzoek verricht naar hoofdzakelijk grafheuvels door Van Giffen 
waarvan de publicatie in 1951 in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 
verscheen. De grafheuvels werden volgens de kwadrantenmethode 
afgegraven en ingetekend (afbeelding 1.6). Deze methode is 
ontwikkeld zodat de grafheuvel volledig onderzocht en ingetekend 
kan worden. De grafheuvels, urnenveldheuvels en brandheuvels 
waren van gevarieerde ouderdom: van het Laat-Neolithicum tot 
de Late-IJzertijd. Bij het onderzoek werden ook onder sommige 
tumuli pollenanalyses uitgevoerd waardoor waardevolle informatie 
beschikbaar kwam. De pollenanalyses werden uitgevoerd op de 
bodemlaag waar de grafheuvels waren opgeworpen. Hierdoor is 
dus bekend geworden 
welke bomen en kruiden 
in welke hoeveelheid 
aanwezig waren ten 
tijde van het opwerpen 
van de tumulus. Van even 
grote betekenis was de 
vondst van raatakkers* 
op de zuidhelling 
van de Havelterberg. 
Vermoedelijk besloeg 
het gebied in de IJzertijd 
100 tot 150 hectare aan 
raatakkers, waarvan 
slechts een klein 
gedeelte tegelijkertijd 
actief in gebruik was. 
De bewoning verschoof 
regelmatig binnen het 
r a a t a k k e r c o m p l e x * 

19 Voor een beschrijving hiervan zie Berendsen (2004), 196-197.
20 Mondelinge mededeling van E. Bregman.
21 Mondelinge mededeling van H.Tj. Waterbolk.

Afbeelding 1.6: Het onderzoek van een grafheuvel (het 
Eupen Barchien) uitgetekend. Bron: Giffen, 1951, afb. 21.
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waarbij steeds andere raatakkers in gebruik werden genomen om 
te voorkomen dat de bodem uitgeput raakte.22 Vlakbij de Havelter 
kerk werd voorts in 1946 een vegetatieopname uitgevoerd ten 
behoeven van een vergelijking van pollenanalytische gegevens in 
een grafheuvel in die omgeving. Bij alle beschreven grafheuvels 
werden ook de vondsten genoemd en details over de locatie en 
hoogte van de heuvel gegeven. Deze onderzoeken gaven zowel 
lokaal als nationaal veel kennis over de laat prehistorische 
bewoning in Nederland. 

De amateurarcheoloog G.H. Voerman kan niet ontbreken in 
dit hoofdstuk. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft hij 
zich volledig gewijd aan het zoeken naar Steentijd artefacten. Dit 
heeft hij zeer nauwkeurig uitgevoerd en genoteerd. Voerman was 
weliswaar een amateurarcheoloog, maar hij had veel contacten 
met professor Van Giffen en andere archeologen. Zijn methode 
van noteren en het op eigen ontwikkelde kaarten intekenen van 
vondsten komt dicht in de buurt van de toenmalige methoden van 
professionele archeologen. De collectie van Voerman is van grote 
waarde voor dit gebied, hierdoor is er namelijk veel bekend over 
de steentijdbewoners. Ook de foto’s die hij in de jaren dertig 
van vindplaatsen maakte zijn van grote waarde, zij het meer om 
de verandering van het landschap in de afgelopen tachtig jaar te 
kunnen bestuderen. 

Naar aanleiding van de plannen van Defensie om hun terrein 
uit te breiden op het Holtingerveld (Havelte-Oost genoemd) is een 
archeologische inventarisatie verricht door Sake Jager vanuit de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Het rapport werd 
in 1987 aangeboden aan het Ministerie van Defensie. In de scriptie 
is de in 1992 uitgegeven versie gebruikt. Voor dit onderzoek was 

eerst een inventarisatie verricht naar de reeds bestaande gegevens. 
Hierbij gebruikte hij veel kaartmateriaal zoals de Bonnebladen 
van rond 1930, latere topografische kaarten, de kaarten van 
Voerman en luchtfoto’s die tussen 1942 en 1945 waren gemaakt. 
Ook de verdere documentatie van Voerman werd gebruikt als 
basismateriaal voor het onderzoek. De veldkartering vond hierna 
plaats, waarbij eerst de vondstplaatsen van Voerman nagetrokken 
werden. Naast deze plaatsen werden ook de zandwegen van het 
Oosterzand en een grafheuvelgroep op de Havelterberg bezocht 
met positieve resultaten. Zo werden vijftien nieuwe vindplaatsen 
vastgesteld en werd het aantal grafheuvels van negentien naar 
31 opgewaardeerd. Naar aanleiding van de vondsten is een 
onderverdeling gemaakt in het Holtingerveld van beschermde 
gebieden, meldingsgebieden en attentiegebieden. Het advies van 
het rapport luidt onder andere om cultuurhistorische sporen beter 
zichtbaar te maken. De archeologische basis die door Van Giffen 
en Voerman is gelegd voor dit gebied werd door dit onderzoek 
uitgebreid. 

Als voorbereiding op het integraal plan is door Archeologisch 
Adviesbureau Raap een cultuurhistorische inventarisatie verricht 
van het Holtingerveld in 2008 ten behoeve van de toekenning als 
Natura2000-gebied*.23 De opdrachtgever hiervoor was BügelHajema 
adviseurs. De inventarisatie was opgezet als bureauonderzoek 
en men is dus niet in het veld geweest. Het onderzoek baseerde 
men op een aantal oude- en thematische kaarten, een oudere 
inventarisatie door Bregman en literatuur.24 In 2009 is onderzoek 
verricht naar het Ooster- en Westerzand door Probos. Bij dit 
onderzoek zijn de cultuurhistorische bosrelicten geïnventariseerd 
en is informatie bijeen gezet over het ontstaan van het bos. 
Hierbij is gebruik gemaakt van oude kaarten om de situatie voor 
23 Beek, 2008.
24 Bregman, 1987.

22 Van Giffen, 1951.
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de bebossing weer te geven. De bosgeschiedenis van het Ooster- 
en Westerzand was nog niet eerder onderzocht waardoor dit 
onderzoek een waardevolle bijdrage vormt over de kennis van 
het Holtingerveld.

1.3 Theoretisch kader

Het concept van de biografie van het landschap vond zijn 
oorsprong reeds aan het begin van de 20e eeuw. In het werk van 
de Franse geoloog Paul Vidal de la Blache werd deze methode 
van werken echter nog niet zo genoemd.25 Toch was dit achteraf 
gezien wel het eerste geval van een biografie van landschappen. 
Ruim zestig jaar later publiceerde de Fransman Fernand 
Braudel zijn onderzoek waarin hij structuren, conjuncturen en 
evenementen samenbracht wat het ‘drielaags temporele model’ 
wordt genoemd.

In Nederland werd culturele biografie van het landschap 
geïntroduceerd door Jan Kolen in 1993. Hij zag het landschap 
niet alleen als een verzameling van fysieke relicten uit het 
verleden, maar verbond hieraan de sociale geschiedenis en 
de algemene manier van denken uit verschillende perioden.26 
Overigens is het begrip ‘biografie’ een metafoor. Het landschap 
heeft, net als mensen een levensgeschiedenis, maar dan op een 
andere schaal.27 Bij mensen is een duidelijk begin- en eindpunt 
in de levenscyclus aanwezig, terwijl dit bij het landschap niet 
zo is. Landschappelijke veranderingen geschieden vaak over 
langere tijd waardoor hier moeilijk een beginpunt aan gegeven 
kan worden. Ook in de toekomst zal het landschap blijven 
veranderen. Een eindpunt kan dus evenmin benoemd worden. 
Bij de landschapsbiografie staat daarom het voortgaande proces 

centraal, en niet de oorsprong of het verval ervan.28 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is er reeds veel onderzoek 
verricht naar de dorpstructuren van Drenthe. De meest recente 
volledige beschrijving hierover komt van de hand van Spek.29 Het 
statische beeld van een eeuwenoud landschap met de opgehoogde 
essen met aan de rand het dorp bij het beekdal, weilanden en 
hooilanden aan de beek zelf en uitgestrekte paarse heidevelden 
wordt in de dissertatie weerlegd. Het landschap is veel complexer 
opgebouwd met soms grote veranderingen in korte perioden. Het 
‘typische Drenthe’ zoals hierboven beschreven was in feite slechts 
een onderdeel in de ontwikkeling van het landschap van Drenthe. 
Pas vanaf de 9e eeuw na Chr. zijn de dorpen ongeveer op hun huidige 
plaats beland. Daarvoor zwierven de voorlopers door het landschap, 
veelal op de plek waar nu de essen liggen. Het landschap was toen 
al redelijk open, maar de heidevelden waren nog veel natter dan 
nu. Ook waren de heidegebieden veel rijker aan plantensoorten 
en grassen. Gedurende de eeuwen hebben door overexploitatie de 
bossen plaats gemaakt voor deze kruidenrijke heidevelden. 

Ook de eerdere gedachten dat de Drentse boeren geen handel 
bedreven buiten de buurtschappen blijkt onjuist. Al vroeg richtten de 
Drenten zich op industrieën buiten Drenthe. Hier lag dan ook de bron 
van overexploitatie: de Drentse schaapskudden groeiden explosief 
dankzij de lakenindustrie in Holland in de 16e eeuw.30 Ook met de 
plaggenbemesting van de essen is men later begonnen dan vroeger 
werd gedacht. Vooral een intensivering van de plaggenbemesting 
werd pas later, namelijk in de 17e eeuw, toegepast. Daarnaast zijn 
de hooi- en weilanden voor lange tijd gemeenschappelijke gronden 
gebleven. Pas halverwege de 17e eeuw werden deze opgedeeld en 

25 Kolen, 2005, 26.
26 Elerie & Spek, 2010, 90.
27 Hidding et al, 2001, 27

28 Hidding et al, 2001, 28. 
29 Spek, 2004.
30 Spek, 2004, 567.
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particulier eigendom.31 Het voorgenoemde is zeer kort en bondig 
de huidige theorie over de ontwikkeling van het Drentse landschap 
die ten grondslag ligt aan de beschrijving in deze scriptie.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Het Holtingerveld is zoals onder paragraaf 1.2 is gebleken al 
veelvuldig onderzocht vanuit een monodisciplinair perspectief, 
onder andere door geologen, archeologen en ecologen. Een 
interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek waarbij al 
de gegevens gecombineerd worden met als uitkomst een 

landschapsbiografie ontbrak echter nog. Door de verschillende 
vakgebieden te combineren kan de volledige geschiedenis van een 
gebied beschreven worden waardoor verschillende ontwikkelingen 
beter begrepen kunnen worden. Door de ontwikkelingen beter te 
begrijpen kan uiteindelijk een beter onderbouwd advies worden 
opgesteld voor inrichting en beheer in de toekomst. 

Over het gehucht Holtinge is weinig bekend waardoor de 
geschiedenis van dit gehucht nog in nevelen gehuld is (afbeelding 
1.7). Zo is het niet duidelijk wanneer Holtinge is gesticht, evenals 
de verdere ontwikkeling en de in gebruik name van het landschap 
eromheen. Op oude kaarten is geen of weinig bos in de omgeving 
van Holtinge te zien, klopt dit en wat lag hieraan ten grondslag? 
Het gehucht ligt midden op de Havelterberg op ongeveer 13 m+NAP 
zonder beekjes in de buurt. Hoe kwam men aan de dagelijkse 
watervoorraad?

Het bovenstaande heeft geleid tot twee onderzoeksthema’s 
met elk een eigen onderzoeksvraag die zijn onderverdeeld in een 
aantal deelvragen:

Onderzoeksthema A Landschapsbiografie van het Holtingerveld

Onderzoeksvraag: Welke langetermijnontwikkeling heeft het 
Holtingerveld in fysisch-geografisch en historisch-geografisch 
opzicht doorgemaakt vanaf het Pleistoceen tot heden? 

• Welke geologische processen hebben de landschappelijke  
 basis van het Holtingerveld gevormd?

• Hoe heeft de vegetatie op het Holtingerveld zich   
 ontwikkeld vanaf het Pleistoceen?

• Hoe ontwikkelde de dorpen rond het Holtingerveld zich  

Afbeelding 1.7: Over de ontwikkeling van de ontginning Holtinge is nog weinig 
bekend. Hier is één van de latere gebouwen op de nederzetting te zien. Foto: 
E.W. Kuiper, Groningen.

31 Bieleman, 1987, 192.
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 in demografisch en ruimtelijk opzicht en welke invloed  
 had dit op het landschap van het Holtingerveld?

• Welke veranderingen heeft de infrastructuur op en rond  
 het Holtingerveld ondergaan tussen 1600 en 1900?

• Hoe ging men om met overexploitatie van het    
 landschap, met name door de enorme schaapskuddes na  
 de Middeleeuwen?

• Hoe verliep de ontginning van de stuifzanden en   
 heidevelden tussen 1900 en 1940?

• Waar heeft de amateurarcheoloog Voerman in de jaren  
 dertig zijn vondsten gedaan en hoe zag het landschap er  
 toen uit?

• Welke militaire invloeden hebben het landschap in de  
 loop van de 20e eeuw gevormd?

Onderzoeksthema B Geschiedenis van het esdorpenlandschap 
rond Holtinge

Onderzoeksvraag: Hoe en wanneer is de historische 
nederzetting en ontginning Holtinge ontstaan en welke 
langetermijnontwikkeling hebben het landschap en het 
landgebruik van de nederzetting, de es en het omringende bos 
doorgemaakt tot aan de dag van vandaag?

• Wanneer is de nederzetting Holtinge ontstaan en hoe is  
 de eerste ontginning verlopen?

• Welke families hebben op Holtinge gewoond en hoe   
 leefden ze?

• Hoe is het landschap op en rond Holtinge en het   
 grondgebruik van de Holtinger ontginning veranderd   
 sinds de eerste ontginning?

• Hoe is het bos rond Holtinge door de bewoners benut en  
 welke invloed had dit op het bos?

1.5 Afbakening van het onderzoek

Het gebied dat is onderzocht draagt de naam ‘Holtingerveld’ en 
is gelegen in Zuidwest-Drenthe. Het ligt ten oosten van Steenwijk 
en ten noorden van Meppel. Als grens wordt de Natura2000 
begrenzing van het natuurgebied gebruikt (afbeelding 1.8). Vlak 
buiten het onderzoeksgebied liggen de dorpen Havelte, Uffelte, 
Darp en Wapserveen. Deze zullen soms in de context van het 
verhaal ter sprake komen. Het Holtingerveld is een interessant 
gebied, niet alleen vanuit geologisch en (historisch)ecologisch 
oogpunt, maar ook vanuit sociaal perspectief. De gekozen grens 
van het natuurgebied bevat alle interessante landschappelijke 
eenheden in de vroegere veldgronden. De beschrijving die van het 
Holtingerveld wordt gegeven loopt vanaf de voorlaatste ijstijd, het 
Saalien, waar de ondergrond van het huidige landschap is ontstaan. 
De ontstaansgeschiedenis wordt echter summier besproken, de 
nadruk ligt op de historische tijd, vanaf de Middeleeuwen tot aan 
de huidige ontwikkelingen in het landschap. Gezien het feit dat 
het hier om een landschapsbiografie gaat is de opzet zeer breed, 
veel verschillende vakgebieden worden bij elkaar gehaald om een 
compleet beeld te kunnen schetsen van de veranderingen in het 
landschap door de eeuwen heen.

Deel B van de scriptie richt zich op het gehucht Holtinge. Het 
gehucht ligt midden op het Holtingerveld op de oostelijke uitloper 
van de Havelterberg aan de westpunt van de Uffelter es. De 
begrenzing beslaat de huidige ontginning en het oude bos rond de 
ontginning. Daarnaast is de bosaanplant ten noordwesten van het 
gehucht meegenomen. Binnen de ontginning wordt gekeken naar 
de weilanden, oude bouwlanden, houtwallen, huizen en wegen. 
Gezien de oppervlakte van het onderzoeksgebied, zo’n 60 hectare, 
kan in groot detail getreden worden met het beschrijven van de 
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Afbeelding 1.8: De begrenzing van het Holtingerveld gelegen in Zuidwest-Drenthe met veelgebruikte toponiemen. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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ontwikkeling van dit gehucht. Het ontstaan van het gehucht is 
het uitgangspunt voor deze detailstudie. De ontwikkeling van de 
nederzetting, de es en het bos zijn vanaf dat moment tot nu 
beschreven. Ook is een beschrijving gegeven van de bewoners 
van Holtinge vanaf 1612 tot heden. Bij dit gedeelte van het 
onderzoek is veel gebruik gemaakt van bodem-, ecologische 
en sociologische gegevens naast de beschikbare kaarten van 
Holtinge. 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden

Bronnen

Naast de eerder behandelde literatuur, zijn in het 
onderzoek ook een aantal primaire en secundaire (uitgegeven) 
historische bronnen gebruikt. Voor de middeleeuwse periode is 
gebruikgemaakt van pollendiagrammen door H.Tj. Waterbolk en 
het Oorkondeboek van Groningen en Drenthe.32 Ook de bijdrage 
van Tijms over de bevolkingsgroei is hierbij gebruikt. Voor de 
periode na 1500 zijn de Markearchieven van Uffelte uitgepluisd 
voor met name informatie over Holtinge. Ook het register van 
bezaaide landen (1612) en de haardstedenregisters (1672-1807) 
zijn hierbij onmisbaar gebleken. Behalve archiefstukken kan de 
bodem ook een schat aan informatie opleveren. Daarom zijn 
grondboringen gezet op de es en in het bos van Holtinge. 

Daarnaast zijn verzamelwerken van de rechtspraken vanaf de 
15e eeuw erg nuttig gebleken. Hieronder vallen de uitgaven door 
Keverling Buisman die de Ordelen van de Etstoel* (15e eeuw) in 
een boek uitgaf, de Goorspraken* uit de 16e eeuw die Kemink 
heeft verzameld en getranscribeerd in een viertal boeken en de 

Willekeuren (17e t/m 19e eeuw) uitgegeven door Heringa.33 Deze 
verzamelwerken hebben het zoeken naar rechtszaken en markeregels 
een stuk eenvoudiger gemaakt waardoor dit meegenomen kan 
worden in het onderzoek. De rechtspraken geven niet alleen veel 
informatie over hoe men leefde, soms is er ook landschappelijke 
informatie uit te halen.

Behalve archiefbronnen zijn voor het onderzoek ook veel kaarten 
gebruikt. In tabel 1 staan deze genoteerd. Een aantal bijzondere zijn 
de 1:10.000 bodemkaart die in 1953 is vervaardigd voor Defensie. 

Tabel 1: De gebruikte oude en huidige kaarten. Veel kaarten moesten in ArcGIS 
nog een coördinatenstelsel worden gegeven aangezien ze alleen als afbeelding 
beschikbaar zijn.

32 Waterbolk, 1954; Blok et al, 1896 en 1899.

Naam kaart Schaal Type Uitgave

Kaart door Peter Vingboons img 1633

Nieuwe accurate caart van de Uffelter marckte img 1768

Franse kaart O45 Ruinen 1:20.000 img 1812

Hugueninkaart blad 38 en 39 1:40.000 img 1819-1829

Kadastrale Atlas van Drenthe; Deel X: Havelte Variabel img 1832

Markekaart door Wernecke & Braun img 1840

Topographische Militaire Kaart van het Koninkrijk 
der Nederlanden (TMK)

1:50.000 img 1855

Kadastrale Kaart Uffelter Westeinde Sectie C 1:2.500 img 1885

Chromotopografische Kaart des Rijks of 
‘Bonnebladen’

1:25.000 img 1924-1934

Kaarten Voerman Variabel img 1935-1940

Bodemkaart Militair oefenterrein Havelte-Oost 1:10.000 img 1953

Bodemkaart 16 Oost Steenwijk 1:50.000 Polygon 1988

AHN5 Hoogtekaart 5x5m Raster 1999

Geomorfologische Kaart van Nederland Blad 16 W/O 1:50.000 Polygon 2003

Top10NL Topografische kaart 1:10.000 Vector 2005

Luchtfoto onderzoeksgebied img 2012

33 Keverling Buisman, 1986, 1987, 1994; Kemink, 1931, 1943(I), 1943(II), 1943(III);     
Heringa et al, 1981; Heringa, 1982.



H
o

o
fd

st
u

k 
1

14

Ook de kaart van de Uffeltermarke uit 1768 is een kaart ontwikkeld 
waar veel informatie vanaf is gehaald. De reguliere bodem- en 
geomorfologische kaarten zijn ook veel gebruikt, evenals de oude 
kaarten Kadaster 1832 en 1885, Topographische Militaire Kaart en 
de Bonnebladen.

Tevens is veldwerk verricht in de vorm van bodemboringen en een 
inventarisatie van planten- en boomsoorten en cultuurhistorische 
relicten. Hiermee is meer duidelijkheid verschaft over de nog 
aanwezige cultuurhistorische relicten en de opbouw van de bodem 
van de voormalige es. 

Onderzoeksmethoden

Interdisciplinair onderzoek

De Historische geografie beslaat het onderzoek naar ruimtelijke 
patronen en de ontwikkeling daarvan door de tijd heen. Ook de 
omgeving van de patronen of elementen speelt een belangrijke 
rol, doordat hiermee de mogelijke veranderingen verklaard kunnen 
worden.34 Het eigenlijke onderzoek draait dus om de wisselwerking 
tussen mens en landschap en hoe de mens het landschap naar zijn 
gebruik heeft aangepast.35 Er zijn verschillende benaderingswijzen 
voor dit soort onderzoek, afhankelijk van de gewenste uitkomst. 
Zo bestaan de retrospectieve benadering, de retrogressieve 
benadering en de chronologische benadering. 

De retrospectieve benadering bestaat uit onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis van het onderzochte gebied en probeert 
daarmee het huidige cultuurlandschap te verklaren. Vaak worden 

hierbij historische bronnen gebruikt. Het doel hierbij is het beter 
begrijpen van wat we tegenwoordig zien. De retrogressieve 
benadering richt zich echter op een vast moment in de tijd en 
probeert van dat moment een reconstructie te maken van het 
landschap. Bijvoorbeeld van het moment van ontginnen van een 
gebied.36 Wanneer de gehele geschiedenis van een gebied door 
middel van doorsneden in de tijd beschreven wordt spreken we 
van de chronologische benadering.37

Kort gezegd beslaan de hoofdstukken twee en drie de 
landschapsbiografie van het Holtingerveld. Het wordt gekenmerkt 
door het interdisciplinaire onderzoek. Alleen door de resultaten uit 
bodemkundige, paleobotanische methoden in combinatie met de 
historische geografie, cartografie, geschiedenis en toponymie en 
archeologie in zijn geheel te overzien kan de landschapsbiografie 
geschreven worden.38 Hoofdstuk vier is een combinatie tussen 
de chronologische en retrospectieve benadering. Er wordt een 
beschrijving van de ontwikkelingen op en rond Holtinge gegeven, 
maar tegelijkertijd wordt op bepaalde punten een reconstructie 
van het landschap gemaakt.

Literatuuronderzoek

Vooral deel A van de scriptie is grotendeels gebaseerd op 
literatuuronderzoek, hoewel ook hier primaire bronnen zijn 
gebruikt en kaarten zijn ontwikkeld (landschapstypenkaart). Met 
het literatuuronderzoek is van breed naar gedetailleerd gewerkt. 
Eerst was het van belang om het gebied te begrijpen en in 
algemene zin informatie te verkrijgen. Naar mate meer kennis werd 

34 Vervloet, 1984, 1.
35 Spek, 2004, 44.

36 Vervloet, 1984, 5-6. 
37 Vervloet, 1984, 7; Borsen, 2012, 16.
38 Worst, 2012, 15.
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verschaft is de focus komen te liggen op steeds gedetailleerder 
onderwerpen. Voor deel B is vooral gedetailleerde literatuur 
gelezen, zoals de uitkomsten van botanisch onderzoek rond 
Holtinge. Hoewel de werken van Bieleman, die gericht zijn op 
heel Drenthe, of een gedeelte daarvan, ook benut zijn.39

Digitale cartografie

De geschikte kaarten voor het onderzoek zijn verzameld 
en in ArcMap 10.0 samengevoegd. Op deze manier kan een 
overzichtelijke reeks kaarten over elkaar gelegd worden wat het 
interpreteren van de kaarten gemakkelijker maakt. Ook worden 
landschappelijke veranderingen op deze manier gemakkelijker 
om te bestuderen. Vooral voor de detailstudie naar Holtinge 
was dit zeer handig. Een aantal kaarten is digitaal beschikbaar 
in shapefile of raster bestand. Een aantal kaarten was echter 
alleen als figuur beschikbaar.40 Deze kaarten moesten eerst op 
de goede plek ‘neergelegd’ worden in het programma zodat 
deze overeenkwamen met de overige kaarten. Dit is mogelijk 
via de functie georeference waarbij verschillende punten op 
het figuur verbonden worden aan een kaartlaag dat reeds een 
coördinatenstelsel bevat. Op deze manier zijn negen nieuwe 
kaarten ontwikkeld. Daarnaast zijn ook de gegevens die 
verworven zijn uit het veldwerk ingetekend in ArcMap. 

Archiefonderzoek

Voor het archiefonderzoek bij deel B van deze scriptie is de 
kadasterkaart 1832 als uitgangspunt genomen. Op de bijbehorende 
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel worden onder andere de 

eigenaren gekoppeld aan de percelen op de kaart. Met deze namen 
kan teruggewerkt worden via de haardstedenregisters (1672-1807) 
om uiteindelijk bij het register van de bezaaide landen (1612) uit 
te komen. Voor de marke Uffelte was reeds onderzoek gedaan naar 
de vroegere bewoning met behulp van de haardstedenregisters door 
Tigelaar.41 Holtinge valt hier ook onder, en de gegevens mochten 
van Tigelaar overgenomen worden. Dit heeft veel tijd gescheeld 
en mij verder geholpen om de bewoners van 1612 te achterhalen 
(afbeelding 1.9). 

Veldwerk en oral history

Om meer te weten te komen over het ontstaan van Holtinge en het 
gebruik van het landschap eromheen zijn grondboringen gezet met 
de Edelmanboor. De eerste boring is op de ontginning gezet, op de 
plaats waar de middelste boerderij (Holtingerrondweg 2) begin 20e 
eeuw nog stond. Om de 45 m richting het noordnoordwesten is een 
volgende boring gezet met een totale lengte van 405 m. De boorraai 
is voortgezet in het bos om te ondervinden of zich hier wellicht 

39 Bieleman, 1987, 2008. 
40 In Tabel 1 aangegeven onder kolom Documenten als ‘img’.

Afbeelding 1.9: Gedeelte van een Haardstederegister uit 1742 waar de belasting 
voor de boeren van Holtinge staan genoteerd. Bron: Drents Archief, Oude Staten 
Archieven inv.nr. 868.

41 Gedeeltelijk gepubliceerd in: Werkgroep KGB, 2011.
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voormalig bouwland bevindt. Daarnaast is gekeken of stuifzand 
van het Holtingerzand invloed heeft gehad op de bouwlanden. Ook 
is gekeken of tussen de Bruine Enkeerdgrond (het esdek) en de 
keileem een restant van een (Moder)podzolgrond te vinden is dat 
kan duiden op een oude bosgrond. De overgang van het esdek naar 
een eventuele fossiele akkerlaag of verwerkte bodem was ook van 
belang tijdens het veldwerk met de grondboor, evenals de diepte 
van de keileem onder het maaiveld (afbeelding 1.10). 

Daarnaast is een inventarisatie uitgevoerd naar de nog zichtbare 
cultuurhistorische relicten op Holtinge. De relicten die in het veld 
gevonden werden zijn getoetst aan de hand van oude kaarten. Het 
is goed om de nog bestaande cultuurhistorische relicten op kaart 
te hebben aangezien hier dan met beheer rekening mee gehouden 
kan worden. Tegelijkertijd is een ecologische inventarisatie door 
Ecologisch Adviesbureau Maes uit 1996 nagelopen op eventuele 
veranderingen in soortensamenstelling.

Behalve het zetten van boringen is ook gesproken met lokale 
bewoners en mensen die specifieke kennis hebben van het gebied. 
Deze interviews zijn van toegevoegde waarde aangezien mensen 
regelmatig grote kennis hebben van het gebied waarin ze wonen. 
Over de historie van hun leefgebied weten bewoners vaak minder 
tenzij ze expliciet hierin geïnteresseerd zijn. Daarnaast is de 
oudste bewoner van Nederland, Egbertje Leutscher-de Vries, 
geïnterviewd omdat ze geboren is op Holtinge. Ook is er overleg 
geweest met mensen die specifieke kennis hebben met betrekking 
tot Holtinge.

Afbeelding 1.10: Met behulp van het zetten van bodemboringen is gekeken naar 
onder andere de diepte van keileem onder het maaiveld.
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het Holtingerveld tot 1600

2.1 Inleiding

Nadat tijdens de ijstijden (het Midden- en Laat-Pleistoceen, ca. 
450.000 tot 11.500 jaar geleden) het fundament was gelegd voor 
het Holtingerveld, brak rond 11.500 jaar geleden de warme periode 
van het Holoceen aan dat tot op de dag van vandaag voortduurt 
(zie afbeelding 1.1). In deze periode veranderde het landschap 
meermalen sterk van uiterlijk en kreeg de mens ook steeds meer 
invloed op de vorming van dit landschap. In dit deel van de scriptie 
staat van deze geschiedenis centraal. De ontwikkeling van het 
landschap door mens en natuur heeft het landschap gevormd tot 
hoe we het heden ten dage ervaren. Hierbij is het combineren 
van vakgebieden van grote waarde gezien dit een vollediger 
beeld geeft van de ontwikkelingen. Zo zijn de vakgebieden 
archeologie, de geologie, bodemkunde, pollenanalyse, ecologie, 
sociale geografie, toponymie, rechtsgeschiedenis en historische 
geografie gebruikt bij het onderzoek (afbeelding 2.1). In dit deel 
van de scriptie wordt antwoord gegeven op de eerste hoofdvraag: 

Welke langetermijnontwikkeling heeft het Holtingerveld fysisch-
geografisch en historisch-geografisch opzicht doorgemaakt vanaf 
het Pleistoceen tot heden?

2.2 Opbouw en ontwikkeling van het natuurlijke landschap 

Toen het klimaat na afloop van de ijstijden, ongeveer 11.500 
jaar geleden, warmer werd, smolten de ijskappen en steeg het 
waterpeil van de zee in de navolgende millennia ongeveer 120 m 
tot het huidige niveau. Geleidelijk aan had dit ook zijn effect op 
het waterpeil van de rivieren en beken in het binnenland en op 
het grondwaterpeil in grote delen van Noord-Nederland. Bovendien 
nam in deze warme periode de jaarlijkse hoeveelheid neerslag sterk 
toe, waardoor grote gebieden flink natter werden. 

Hoewel het Holtingerveld aan het begin van het Holoceen nog 
vrij droog moet zijn geweest, is ook dit gebied in de loop van het 
Holoceen zeer sterk vernat. Dat blijkt uit de grote oppervlakten 
aan veengronden die dit veld tot enkele eeuwen geleden 

Afbeelding 2.1: Het Holtingerveld gezien vanaf de stuwwal de Havelterberg met op 
de achtergrond de bossen op het Holtingerzand. Foto: www.toonbeeldbank.nl - Frans 
de Vries. 
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overdekten. Hoewel in de afgelopen eeuwen als gevolg van 
ontginningen, turfwinning en ontwatering belangrijke delen van 
dit vroegere veengebied zijn verdwenen, kunnen we met behulp 
van bodemboringen, oude kaarten en veldnamen toch nog een 
goede inschatting maken van de vroegere verbreiding van dit veen 
(afbeelding 2.2). 

De natuurlijke landschapsopbouw in het Holoceen van het 
Holtingerveld

Het Holtingerveld kent een grote natuurlijke variatie als gevolg 
van een zeer afwisselend reliëf, een gevarieerde bodemopbouw en 
een al even gevarieerde waterhuishouding.42 Op basis van het reliëf 
en de bodemgesteldheid kunnen we het gebied van het huidige 
Holtingerveld onderverdelen in vier landschapstypen (afbeelding 
2.3): (1) het stuwwallandschap; (2) het dekzandlandschap; (3) 
het beekdallandschap en (4) het stuifzandlandschap. Het veen 
breidde zich over alle landschapstypen uit. Per landschap worden 
ze hieronder besproken.

(1) Stuwwallandschap – Het stuwwallandschap van de 
Havelterberg is ontstaan tijdens de Saale-ijstijd of Saalien (ca. 
240.000 – 130.0000 jaar geleden). Op basis van het reliëf zijn drie 
terreineenheden te onderscheiden: een stuwwalplateau op de top 
van de berg, stuwwalhellingen en smeltwaterdalen.

Anders dan in Midden- en Oost-Nederland zijn de stuwwallen in 
Noord-Nederland na hun ontstaan in een later stadium overreden 
door een zware ijskap. Dat verklaart waarom op de top van de 

Afbeelding 2.2: Een gedeelte van het Holtingerveld op de kaart van Huguenin 
(1819-1829). De bruine vlekken geven veengronden aan. Op de kaart is geen 
bos ingetekend, hoewel dit er wel moet zijn geweest. Ook is de halve Uffelter es 
onterecht ingetekend als grasland. Bron: Versfelt & Schroor, 2005.

42 Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 16 Oost (Ter Wee, 1966); 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 16 Oost (Stiboka, digitaal bestand); 
Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 16 (Alterra, digitaal 
bestand).
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Afbeelding 2.3: Aan de hand van bodemkaarten, de geomorfologische kaart, topografische kaarten en de hoogtekaart is de ‘landschapstypenkaart’ ontwikkeld. 
De kaart laat de diversiteit aan landschappen zien op het Holtingerveld, elk met hun eigen ontstaansgeschiedenis. Het gearceerde gebied laat de vroegere 
veenverspreiding zien. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen. 
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Havelterberg een keileemlaag ligt die is afgezet onder het landijs. 
Dit leidt tot de op het eerste gezicht vreemde situatie dat de 
bodems op de top van de stuwwal vochtiger en voedselrijker 
zijn dan de bodems op de stuwwalhellingen. Aan de plantengroei 
is dat nog altijd goed te zien: vochtige heidevegetaties en 
heischrale graslanden op de top, droge struikheidevegetaties op 
de hellingen.43 Dat de keileem heel plaatselijk voorkomt, blijkt 
uit het feit dat de ene bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog hier 
vol water kan staan, terwijl een tweede krater 50 m verderop 
droog staat. Uit de talrijke bosplanten die in dit gebied nog altijd 
voorkomen (o.a. dalkruid (Maianthemum bifolium) en bosanemoon 
(Anemone nemorosa)) is af te leiden dat de Havelterberg tot 
ver in de historische tijd nog deels met bos begroeid moet zijn 
geweest; waarover later meer. Met het smelten van ijs- en sneeuw 
sleten zich aan het einde van de ijstijd enkele smeltwaterdalen 
uit in de flanken van de Havelterberg. De huidige locatie van 
het dorp Darp ligt in zo’n dal, geflankeerd door de Darper- en 
Eursingerbinnenesch.

(2) Dekzandlandschap - Dit landschap besloeg aan het begin van 
het Holoceen het overgrote deel van het huidige Holtingerveld, de 
Havelterberg uitgezonderd (zie afbeelding 2.3). In de loop van 
het Holoceen zijn alle lagere delen van het dekzandlandschap 
overgroeid geraakt met veen. Na de Middeleeuwen is bovendien 
veel dekzand verstoven, waardoor het vroegere dekzandlandschap 
aldaar plaats heeft moeten maken voor een stuifzandlandschap. 
Het huidige dekzandlandschap bestaat uit dekzandruggen en 
dekzandwelvingen, plaatselijk afgewisseld door pingoruïnes of 
uitblazingskommen. Het dekzand is door poolwinden afgezet in 
zeer koude perioden van de laatste ijstijd (Weichselien, 115.000-
11.500 jaar geleden). Hier heerste toen zo’n koud klimaat dat 
vrijwel nergens planten konden groeien en de grondwaterstand 
laag was. Daardoor kon het zand dat aan het oppervlak lag 
gemakkelijk verstuiven. Dit zand kwam onder meer tot stilstand 
in de luwte van de stuwwallen van de Havelterberg. Zowel op 
het Holtingerveld als op het Uffelter Binnenveld zijn hierdoor 
gordels van dekzandruggen ontstaan. De hoogste dekzandruggen 
komen vaak in de buurt van laagten voor, doordat materiaal uit 
de laagten is opgestoven of omdat zand op de grens van een 
begroeide laagte werd ingevangen. Op twee manieren ontstonden 
in deze Weichsel-ijstijd ook laagten in het landschap. Enerzijds 
vormden zich pingo’s, anderzijds zijn in het dekzandlandschap ook 
laagten uitgeblazen: de uitblazingskommen. Het is moeilijk om 
in het veld deze twee verschijnselen te onderscheiden, vandaar 
dat ze in afbeelding 2.3 onder één noemer zijn gekarteerd. 
Voorbeelden van dergelijke laagten zijn de Doeze, de Kolonie, 
het Uffelterveen en het Booy´s veen (afbeelding. 2.4).44 Naar de 
Doeze is al veel onderzoek verricht maar een eenduidig antwoord 

Afbeelding 2.4: Het Booy’s veen is gelegen aan de noordkant tussen het Ooster- 
en Westerzand in. Het is niet duidelijk of dit een uitblazingskom of een pingoruïne 
is aangezien dit moeilijk is vast te stellen. Foto: www.toonbeeldbank.nl - Frans 
de Vries. 

43 Bregman, 2013.

44 Tegenwoordig staat dit vennetje als het Bosveen op de kaart genoemd maar dit klopt 
historisch gezien niet. Het ven heeft zijn naam te danken aan de familie Booy uit 
Wapserveen. Mondelinge mededeling H.Tj. Waterbolk. 
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over de ontstaanswijze is er nog niet.45 Daarom wordt dit ook 
onder één noemer aangegeven op de landschapstypenkaart. 

Het veen is echter wijder verspreid geweest dan deze laagten. 
Zo schrijft bijvoorbeeld de oudheidkundige Andries Schoenmaker 
in 1735 dat bij de hunebedden turf werd gestoken in de hei.46 
Ook uit bodemkaarten blijkt dat zich onder de stuifzanden nog 
een laag veen bevindt. Oude kaarten geven ook een kijk in de 
verspreiding van het veen. Zo is op de Topografische Militaire 
Kaart die rond 1850 is uitgegeven te zien dat grote delen van 
het veld ten noorden van de Havelterberg nat en drassig zijn 

(afbeelding 2.5). Op bepaalde 
plaatsen zijn ook petgaten* 
ingetekend (hier werd lokaal 
veen gestoken) die later vol 
water kwamen te staan. Op 
de Franse kaart uit het eerste 
decennium van de 19e eeuw 
is zelfs het gehele veld ten 
westen van het Westerzand 
als veengebied gekarteerd. 

Gedurende het 
Holoceen vormden zich 
in het dekzandlandschap 
voedselarme podzolgronden. 
Een podzolbodem ontstaat 
wanneer gedurende een 
lange tijd water de bodem 
inzijgt en daarmee kalk en 
humus met zich meeneemt. 
Hierdoor ontstaat een 
grijzige voedselarme 
uitspoelingslaag. Direct 
onder deze laag ligt de 
donkerbruine inspoelingslaag waarin de voedingstoffen weer 
zijn neergeslagen (afbeelding 2.6). Waarschijnlijk is dit proces 
versterkt door de activiteiten van mensen in dit gebied. De 
meeste podzolbodems op het Holtingerveld zijn heel arm aan 
leem en daardoor van nature erg onvruchtbaar. Het is dan ook niet 
toevallig dat mensen hier nooit grootschalige ontginningen hebben 
gepleegd. Ten noorden van het Westerzand en ten noorden van de 
Doeze komen echter ook lemiger gronden voor met een hogere 

45 Waterbolk, 1980; Jager, 1992; Ruiter, 2010; Keunen & Van der Veen, 2012. Zie ook 
de discussie in Bregman, 2013.
46 Van Kuijk, 1896, 25.

Afbeelding 2.5: De Topographische Militaire Kaart (TMK) uit 1850, hierop is met 
blauw (moeras/veen) en groen (zeer nat) te zien hoe nat het Holtingerveld ten 
noorden van de Havelterberg is geweest. Bron: TMK blad 16IV. 

Afbeelding 2.6: Een podzolbodem heeft een 
duidelijke opbouw zo is onder het oppervlak, 
na de zwarte humus een loodgrijze laag 
zichtbaar waar onder andere mineralen en kalk 
uitgespoeld zijn door inzijgend water. Onder 
deze grijze laag ligt een bruine laag waar deze 
stoffen zijn afgezet. Foto: Harm Smeenge.
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bodemvruchtbaarheid. Op deze plaatsen ligt keileem vanaf 60 cm 
onder het maaiveld in de ondergrond. 

(3) Beekdallandschap - Ten noorden en het zuidoosten van het 
Oosterzand komen twee bovenlopen van het beekdal van de 
Oude Vaart voor (zie afbeelding 2.3). Een van beide bovenlopen 
vindt zijn oorsprong in het Uffelterveen. Waarschijnlijk is dit dal 
ontstaan als smeltwaterafvoer in de ijstijd van waaruit het water 
richting de Oude Vaart liep.47 Aan het uiteinde van dit beekdal 
ligt een uitblazingskom of pingoruïne. Doordat deze landen vaak 
onder water stonden, kon hier een venige ondergrond ontstaan 
bovenop de podzolgronden van de dekzanden.

(4) Stuifzandlandschap - Het stuifzandlandschap is het jongste 
natuurlijke landschapstype van het Holtingerveld. Het bestaat 
uit stuifzandhoogten, stuifzandvlakten en stuifzandlaagtes 
(zie afbeelding 2.3). Hoe en wanneer de stuifzanden precies 
zijn ontstaan is nog altijd onderwerp van discussie. De meest 
gangbare theorie is dat de mens vanaf de Late-Middeleeuwen de 
veldgronden te intensief gebruikte door hier grote hoeveelheden 
schapen en runderen te laten grazen, strooisel te verzamelen en 
heideplaggen te steken ten behoeve van de bemesting van de 
essen. Hierdoor kon de vegetatie zich niet snel genoeg herstellen, 
waardoor het bloot gekomen zand kon verstuiven. Een andere 
theorie gaat uit van meer natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld een 
droog klimaat in combinatie met frequente stormen.48 Hoe het ook 
zij, uiteindelijk ontstonden in het Holtingerveld zeer uitgestrekte 
stuifzandgebieden, zoals die van het Ooster- en Westerzand, het 
Holtingerzand en het Uffelterzand. 

In de stuifzandgebieden 
komen vaak ondiep 
ontwikkelde micropodzolen 
voor. Ze worden op 
bodemkaarten aangeduid 
als duinvaaggronden en 
vlakvaaggronden. Een 
interessant gegeven is dat 
de stuifzandhoogten hier 
vaak veen in de ondergrond 
bevatten. Dit waren 
oorspronkelijk de laagste 
delen van het landschap. 
Het zand, dat verstoof 
van de hogere delen van 
het landschap, werd in 
de laagtes vastgehouden 
waardoor het terrein 
opgehoogd werd. De 
huidige stuifzandvlakten 
en -laagten waren 
oorspronkelijk de hoogste 
delen van het landschap. 
Hier is het oorspronkelijke 
dekzand waarschijnlijk tot op de keileemlaag uitgestoven. 
Kortom: in de loop van de geschiedenis heeft zich hier een 
duidelijke omkering van het reliëf voorgedaan (reliëfinversie). 
In het Uffelterzand, maar ook bij de schietbaan komen dubbele 
podzolbodems voor die gevonden zijn tijdens onderzoek door H.Tj. 
Waterbolk en T.H. van Andel (afbeelding 2.7). Hier is een oude 
podzolbodem overstoven door stuifzand. Wanneer het nieuwere 
stuifzand weer tot rust was gekomen trad opnieuw bodemvorming 

47 Bregman, 2013.
48 Zie voor het meest recente onderzoek naar stuifzanden: Fanta & Siepel, 2010.

Afbeelding 2.7: Deze profieltekening van H.T. 
Waterbolk en T.H. van Andel laat dubbele 
podzolbodems zien (tekening doorsnede 1, 2, 3, 
10 en 11). Bron: Waterbolk & Van Andel, 1951.
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op. Zo kon boven een oude podzol een tweede jonge 
podzol ontstaan (afbeelding 2.8).49

Grootschalige veengroei op het Holtingerveld 
tijdens de prehistorie

Zoals al eerder vermeld heeft het Holtingerveld 
voor een groot gedeelte onder het veen gelegen. De 
oorsprong daarvan ligt in het Atlanticum (ca. 7000-
3800 v.Chr.). Dit blijkt uit een stuifmeelonderzoek 
in het Witteveen, gelegen ten westen van het 
Holtingerveld, dat werd uitgevoerd door H.Tj. 
Waterbolk.50 In de allerlaagste delen van het 
landschap, zoals in de laagte van de Doeze, zal de 
veengroei echter vermoedelijk al in het Laat-Glaciaal 
(ca. 14.500-11.500 jaar geleden) zijn begonnen, dat 
wil zeggen kort na het ontstaan van deze depressies. 
In de overige dekzandlaagten, als ook in de omgeving 
van het huidige Wapserveen, zal de veengroei 
waarschijnlijk pas in de loop van het Holoceen op gang zijn 
gekomen. Met name in de tweede helft van het Atlanticum. Vanuit 
de lage gedeelten in het landschap groeide het veen geleidelijk 
zijdelings over de omgeving heen. Met deze vernatting nam de 
begaanbaarheid van het terrein zienderogen af. 

Gezien de arme dekzandgronden ter plekke, zullen de 
venen in hoofdzaak door regenwater zijn gevoed en niet door 
voedselrijk oppervlaktewater of kwelwater uit de ondergrond. 
Bij bodemboringen zijn dan ook vrijwel uitsluitend voedselarme 
veenmosvenen aangetroffen of restanten hiervan, oftewel 

hoogveen.51 Dergelijke hoogveengebieden hadden een zeer open 
karakter: veenmossen en heideachtigen werden slechts hier en 
daar afgewisseld door kleine berken- of zwarte elzenbosjes of 
gagelstruwelen. Het huidige Fochteloërveen en Bargerveen geven 
nog een indruk van dit vroeger zo veel voorkomende landschap 
(afbeelding 2.9). Vanaf de Havelterberg keek een bewoner 
in het Neolithicum (ca. 4900-2000 v.Chr.) naar het noorden 
over een uitgestrekt hoogveenmoeras dat doorliep tot aan de  

Afbeelding 2.8: Een foto van G.H. Voerman, genomen op 26 augustus 1934 bij 
de Holtingerhoek. Hier is een dubbele podzolbodem ontstaan, doordat een eerst 
ontstane podzol overstoven is waarna in de nieuwe bodemlaag ook een podzol 
ontstond. Hiervan zijn slechts enkele gevallen bekend in Nederland. Collectie: Drents 
Museum, Assen. 

49 Waterbolk & Van Andel, 1951, 145.
50 Waterbolk, 1954, 82.

51 Veenenbos & Van de Knaap, 1953; Waterbolk, 1954 (pollendiagram); Bodemkaart van 
Nederland 1:50.000, blad 16 West.
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elzenbroekbossen en laagveenmoerassen langs de Wapserveense 
Aa.

Ten noorden van het Holtingerveld is dit voormalige 
hoogveengebied in de Middeleeuwen (450-1500 n.Chr.) vanuit 
de Wapserveense Aa ontgonnen door de eerste inwoners van 
Wapserveen. Zij legden in enkele eeuwen tijd een opstrekkende 
strokenverkaveling aan die vrij ver naar het zuiden reikte, het 
Holtingerveld op. Deze strokenverkaveling eindigde via een 

soort onregelmatige achtergrens (franjeverkaveling) aan de 
noordzijde van het huidige Holtingerveld, ongeveer waar nu de 
Wapserveenselandenweg en het Moerpad liggen. Op luchtfoto’s 
is deze overgang nog altijd fraai te zien (afbeelding 2.10). 
Aanvankelijk hadden deze percelen een veenbodem en werden ze 
beakkerd via het systeem van de zogenaamde bovenveencultuur, 
dat wil zeggen het zaaien van boekweit en andere gewassen in de 
toplaag van het veen die kort daarvoor ontwaterd en afgebrand 
was.52 Na verloop van tijd was de veenlaag echter door deze 
verbranding, ontwatering en oxidatie grotendeels verdwenen, 

Afbeelding 2.9: Deze foto, gemaakt in het Fochtelooërveen, geeft een impressie 
van hoe een groot deel van het Holtingerveld eruit kan hebben gezien. Een erg 
open hoogveenlandschap met natte heidevegetatie en hier en daar een berk of 
zwarte els. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries. 

52 Spek, 2004, 540. 
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waardoor tegenwoordig vooral vochtige zandgronden in dit 
gebied voorkomen. De opstrekkende veenverkaveling ter plekke 
verraadt echter nog altijd de vroegere ligging in het veen.

Een oude gedetailleerde bodemkaart uit 1953 van de Stichting 
voor Bodemkartering uit Wageningen geeft een goed inzicht 
in de vroegere verbreiding van het veen op het Holtingerveld 
(afbeelding 2.11).53 Uit de toenmalige boringen blijkt dat het 
veengebied zich vroeger uitstrekte tot bijna aan de huidige 
Hunebeddenweg. Hoewel plaatselijk nog kleine beboste 
dekzandruggen boven het veen uitstaken, was het overgrote 
deel van het gebied ten noorden van de Hunebeddenweg tot aan 
de Late-Middeleeuwen bedekt met een laag hoogveen. Hierbij 
moet niet gedacht worden aan een metersdikke laag, eerder 
aan een dunne veenlaag van maximaal 1 tot 1,5 m. Misschien 
is het ook geen toeval dat de hunebedbouwers ruim 5000 jaar 

geleden hun grafmonumenten precies hebben aangelegd op de plek 
waar de bewoonde en gekende wereld van de Havelterberg overging 
in de onbewoonde en goeddeels onbegaanbare wildernis van het 
hoogveengebied ten noorden daarvan (zie afbeelding 2.3 op pagina 
21). 

Ook de huidige stuifzandgebieden van het Ooster- en Westerzand 
en gedeelten van het Holtingerzand bestonden tot ver in de 
Middeleeuwen voor een belangrijk deel uit hoogveenmoeras. In 
de ondergrond van deze stuifzanden zijn bij bodemboringen 
op veel plaatsen nog restanten van de vroegere veenlaag te 
vinden. De stuifzanden zijn hier naar alle waarschijnlijkheid pas 
na de Middeleeuwen overheen gestoven, waardoor zich hier een 
landschappelijke metamorfose heeft voltrokken. Ook elders 

Afbeelding 2.10: Op deze luchtfoto (Google Earth) is de grens van de verkaveling 
vanuit Wapserveen duidelijk zichtbaar. Deze grens ligt niet recht, maar sommige 
kavels strekken verder het Holtingerveld op. Enkele boeren zijn dus actiever 
geweest in het ontginnen van woeste gronden in de 18e en 19e eeuw. Bron: 
Aerodata, 2012.

Afbeelding 2.11: Een gedeelte van de gedetailleerde 1:10.000 bodemkaart gemaakt 
in 1953 door de Stichting voor de Bodemkartering in opdracht van Defensie. De 
kaart levert een schat op aan informatie over de bodem. Zo geeft de golvende 
arcering aan dat daar veen in de bodem aanwezig is. Bron: Veenenbos & Van de 
Knaap, 1953.53 Veenenbos & Van de Knaap, 1953.



28

H
o

o
fd

st
u

k 
2

in Drenthe is gebleken dat stuifzand juist in natte gebieden 
accumuleert, terwijl het uit droge gebieden wegstuift. Op het 
Holtingerveld zijn naar alle waarschijnlijkheid flinke massa’s 
dekzand uit de hoger gelegen dekzandruggen verstoven richting 
de aangrenzende veengebieden. 

Het is echter niet zo dat het 
volledige noordelijke deel van het 
Holtingerveld in de prehistorie onder 
het veen heeft gelegen. Er staken 
op verscheidene plaatsen hoge 
dekzandruggen en randwallen van 
pingoruïnes boven de veenmoerassen 
uit. Hoewel deze ruggen in de loop van 
de geschiedenis sterk zijn verstoven, 
is een gedeelte van deze ruggen 
tegenwoordig nog altijd het hoogste 
deel van het landschap (afbeelding 
2.12). Alleen via deze ruggen konden 
de Laat-Pprehistorische bewoners het 
drassige gebied van het toenmalige 
Holtingerveld betreden. 

Vegetatieontwikkeling tijdens het 
Holoceen

Met behulp van pollenanalyse is 
het over het algemeen mogelijk een 
beeld te schetsen van het landschap en 
de plantengroei die hier lang geleden 

bestonden. Elke plantenfamilie, of soms zelfs elk plantengeslacht 
of plantensoort, heeft zijn eigen soort stuifmeel dat onder de 
microscoop kan worden herkend. De resultaten van dergelijk 
onderzoek worden vastgelegd in een pollendiagram. Dit is een 
serie grafieken die de hoeveelheid pollen toont van verschillende 
plant- en boomsoorten in de loop der tijd. Vaak worden voor dit 
onderzoek veenbodems gebruikt maar ook gefossiliseerde bodems 
onder bijvoorbeeld grafheuvels blijken goede bronnen te zijn. 

Afbeelding 2.12: Op deze bewerkte versie van de hoogtekaart, ook wel Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN), zijn duidelijk de grote hoogteverschillen op 
het Holtingerveld zichtbaar. In het bruin de Havelterberg, ook het reliëf van de 
stuifzanden komt duidelijk naar voren. Bron: www.ahn.nl.
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In het Holtingerveld zijn in de jaren ’40 en ’50 diverse 
stuifmeelonderzoeken uitgevoerd, maar deze dateren uit de 
beginperiode van het vak en leveren dientengevolge veel minder 
gedetailleerde gegevens dan tegenwoordig.54 Daarnaast zijn de 
gegevens moeilijk te vertalen naar een landschapsbeeld, omdat 
het Holtingerveld zo gevarieerd was. De onderzoekers Florschütz 
en Waterbolk onderzochten destijds onder meer bodems in en 
onder grafheuvels uit de Bronstijd (2000-800 v.Chr.), maar ook 
veenprofielen. Uit hun onderzoek blijkt dat het landschap vanaf 
het Atlanticum (ca. 7000-3800 v.Chr.) nog deels uit bos bestond 
(eik (Quercus spec.), berk (Betula spec.), den (Pinus sylvestris), 
hazelaar (Corylus avellana), linde (Tilia spec.)), hetgeen ook 
blijkt uit de sterke vertegenwoordiging van varens die veelal in 
het bos voorkomen. Voor een belangrijk deel, vooral het lager 
gelegen terrein, was het gebied al open en moerassig en begroeid 
met heide en grassen.55 In het Neolithicum tussen ca. 3800-1100 
v.Chr. komen de eerste granen in het diagram voor. Dit betekent 
dat de hunebedbouwers van de Trechterbekercultuur hun 
intreden hadden gedaan in het landschap en waren begonnen 
met het verbouwen van granen. Andere planten die gekoppeld 
worden aan de intrede van de akkerbouw zijn smalle weegbree 
(Plantago lanceolata) en veldzuring (Rumex acetosa). Deze 
soorten beginnen in deze periode ook voor te komen in het 
gebied. Wat ook opvalt is dat in kleine getale de beuk (Fagus 
sylvatica) zijn intrede maakt, terwijl de linde een duidelijke 
daling laat zien in het Subboreaal. Wellicht kwam dit door de 
opkomst van de beuk, maar de invloed van de mens zal hier 
zeker ook mee te maken hebben gehad.

Op basis van het meer algemene beeld van de Drentse 

zandgronden is een globale schatting te maken van de natuurlijke 
vegetatie van het Holtingerveld tijdens het Atlanticum. Een 
driedeling in de vegetatie is het resultaat. Op de keileem- en 
stuwwalgronden van de Havelterberg hebben waarschijnlijk rijkere 
eiken-lindenbossen gestaan, op de leemarme en zwaklemige 
dekzandruggen de wat armere eiken-berkenbossen en in de nattere 
delen bevond zich een open hoogveenmoeras (afbeelding 2.13). In de 
loop van de prehistorie heeft de mens dit landschap door beweiding, 
houtkap en de aanleg van nederzettingen en cultuurland steeds 
opener gemaakt, waarbij bossen meer en meer plaatsmaakten voor 
een halfopen parklandschap en open landschappen met grassen en 
heide.56

54 Giffen, 1951 (door Florschütz opgesteld); Brouwer, 1948; Waterbolk, 1954.
55 Giffen, 1951; Waterbolk, 1954.

Afbeeldingen 2.13: De Havelterberg was tussen ca. 7000 en 3800 v.Chr. waarschijnlijk 
begroeid met een rijk eiken-lindenbos. De foto is een referentiebeeld vanuit het 
laatste oerbos in Europa, Bialowieza in Polen. Foto: E. Kuiper, Groningen.

56 Hommel, De Waal & Spek, 2003; Spek, 2004, hoofdstuk 4.
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2.3 Het veldgrondenlandschap tijdens de Middeleeuwen 
en de vroege Nieuwe Tijd (tot ca. 1600)

Van de periode voor de Middeleeuwen zijn weinig 
cultuurhistorische sporen meer zichtbaar die het landschap 
grootschalig hebben veranderd, de grafheuvels uitgezonderd. Vanaf 
de Middeleeuwen verandert dit, nederzettingen worden gesticht 
op of nabij hun huidige locatie en het ontginnen van bouw-, wei- 
en hooilanden neemt een grote stap. Zo ook de ingebruikname van 
de bossen en venen. 

Middeleeuwse bossen

In de Vroege-Middeleeuwen (450-1050 na Chr.) was de stuwwal 
van de Havelterberg waarschijnlijk nog rijkelijk bebost. Dit is af 
te leiden uit de plaatsnamen Uffelte, Holtinge en Hesselte (de 
naam van Darp tot in de 16e eeuw) en historische veldnamen als 
Smeenholten en Halholt op of bij deze hoger gelegen stuwwallen. 
Deze namen bevatten alle het suffix -holt wat ‘houtleverend 
bos’ of ‘hoogopgaand bos’ betekent.57 Dit wil zeggen dat hier 
in de Middeleeuwen tal van hoogopgaande bomen stonden waar 
de boeren hun zware bouwhout uit haalden, zoals de balken 
voor de gebinten van hun boerderijen. Dat het bos zich juist 
op de stuwwallen het beste heeft weten te handhaven is geen 
toeval. Vergeleken met de veel armere dekzandgronden op het 
Holtingerveld waren stuwwal- en keileemgronden van nature veel 
vruchtbaarder. Interessant is dat in de huidige vegetatie van de 
Havelterberg en Bisschopsberg nog altijd veel oude bosplanten 
voorkomen, zoals adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), dalkruid 
(Maianthemum bifolium), witte klaverzuring (Oxalis acetocella), 
gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), bosanemoon 

(Anemone nemorosa), grote muur (Stellaria holostea) en de zeer 
zeldzame zevenster (Trientalis europaea) (afbeelding 2.14).58 

Vermoedelijk was ook het gebied van de huidige Uffelter 
es in die tijd voor het merendeel met bos begroeid. In de 
ondergrond van deze es liggen onder het esdek namelijk op tal 
van plekken moderpodzolgronden. De karakteristieke lichtbruine 
bodemlagen van oude bosprofielen. Op de es zijn bovendien 
diverse historische perceelsnamen bekend die herinneren aan de 
vroegere bosbegroeiing ter plekke, zoals de Smeenholten, het 
Oostholt, Holtweg, het Halholte (halu = verborgen, beschutte 
plek), Hulsholt (huls = hulst), ‘t Rot (rot, rode = gerooid stuk bos) 

57 Kocks, 1996, 448. 58 Zie ook: Waterbolk, 1947.

Afbeelding 2.14: Op de Havelterberg zijn op veel plaatsen nog sporen van het 
uitgestrekte bos dat hier heeft gestaan. Zo duiden bijvoorbeeld Adelaarsvarens op 
oude bosgebieden. De foto is gemaakt in het bos bij Holtinge. Foto: E.W. Kuiper, 
Groningen.
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en Logien (loo = halfopen bosweide).59 De Uffelter es is dus naar 
alle waarschijnlijkheid een Vroeg-Middeleeuwse bosontginning. 

Waarschijnlijk hebben de vroegere bewoners van het dorp 
Uffelte in de Romeinse Tijd en Vroege-Middeleeuwen ergens 
op huidige locatie van de es gewoond. Op tal van plekken in 
Drenthe is namelijk aangetoond dat waar nu de es is, vroeger het 
dorp lag.60  Omdat de houten funderingspalen van de toenmalige 
boerderijen na 30 tot 50 jaar vaak verrot waren, bouwde 
men na verloop van tijd even verderop een nieuwe boerderij. 
Dit gebeurde gedurende een periode van eeuwen veel vaker, 
waardoor het dorp als het ware door het landschap zwierf. Op de 
plek waar vroeger de boerderijen hadden gelegen was de bodem 
verrijkt met mest en huisafval, waardoor deze locatie heel 
geschikt was om in gebruik te worden genomen als akkerland. 
Om die reden vinden archeologen in de ondergrond van essen 
vaak sporen van deze boerderijen terug. In de loop der eeuwen 
werd aan de buitenranden van de Uffelter es steeds meer bos 
gerooid en collectief nieuwe bouwlanden ontgonnen, waardoor 
de es uitgroeide tot een van de grootste essen van Drenthe 
(afbeelding 2.15). Het dorp zelf is uiteindelijk vermoedelijk 
in de Vroege-Middeleeuwen verplaatst naar de huidige lagere 
landschappelijke ligging. Interessant is daarbij dat de naam van 
het dorp Uffelte, in 1040 Uphelte ‘hooggelegen holt’ genoemd, 
nog verwijst naar de vroegere hoge ligging ter plekke van de 
Uffelter es.61

In de Late-Middeleeuwen, vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw 
is aan de westkant van het toen nog resterende bosgebied een 

kleine dochternederzetting van Uffelte gesticht: Holtinge.62 De 
naam van deze nieuwe buurschap (in 1438 voor het eerst vermeld) 
verwees naar het hoogopgaande bos ter plekke: het holt. Wellicht 
lag hier aanvankelijk slechts één eenzame boerderij, net zoals 
bij veel andere nederzettingsnamen uit die tijd het geval was. 
Deze eindigen ook op ‘-inge’, zoals Garminge, Balinge, Bruntinge, 
Brunstinge, Eursinge, Dikninge, Dunninge en Altinge. Ook Busselte 
ten zuidwesten van Havelte is zo’n laat-middeleeuwse Einzelhof. 
Al deze nederzettingen lagen op vrij grote afstand van hun 
moederdorpen, meestal aan de rand van een es, een bos of een 
heideveld. In deel B van deze scriptie wordt nader ingegaan op het 
ontstaan en de ontwikkeling van Holtinge.

59 Veldnamencollectie Wieringa, gedigitaliseerd door H.J. Liezen (Uffelte).
60 Spek, 2004, 97.
61 Blok et al., 1896, 16.

Afbeelding 2.15: De Uffelter es rond 1930, gezien vanaf de Molenberg en de 
Smeentholtenweg. Uitgezonderd van een aantal bosjes is de hele es een open 
weids landbouwgebied. De geoogste rogge staat samengebundeld om te drogen. De 
heuvel links achterin de foto is de uitloper van de top van de Havelterberg. Collectie: 
archief gemeente Westerveld, fotonr. HA048125005. 

62 Jager, 1992, 33.
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Intensivering van het veldgebruik in de Middeleeuwen

Hoewel er nauwelijks archiefstukken zijn die informatie 
verschaffen over het gebruik van het Holtingerveld tijdens 
de Middeleeuwen, kunnen we op een indirecte manier toch 
afleiden dat dit gebruik in de loop van de Middeleeuwen sterk 
geïntensiveerd moet zijn. Belastinggegevens uit verschillende 
eeuwen geven hierbij een indicatie van de groei van het aantal 
erven in de marken Havelte en Uffelte. 

Halverwege de 10e eeuw is door de Bisschop van Utrecht de 
zogenaamde schuldmudde-belasting ingesteld. De bisschop had 
als landsheer van de Duitse koning het recht gekregen op het 
gebruik van de woeste gronden in zijn gebied: het zogenaamde 
wildernisregaal. De toenmalige boeren in Drenthe mochten van 
de bisschop de woeste gronden in hun dorpsgebied gebruiken, 
maar dienden daarvoor per boerderij wel jaarlijks een belasting 
(schuldmudde) van één zak rogge per erf te betalen. Uit de 
bewaard gebleven schuldmudde-registers uit later tijd blijkt dat 
Darp twee schuldmudden diende te betalen en Uffelte zes.63 In de 
registers wordt Darp genoemd (vroeger Hesselte of Westerhesselen 
genoemd) en niet Havelte, omdat Darp tot de 16e eeuw belangrijker 
en groter was dan Havelte.64 In de schuldmudde-registers moet 
dan ook naar Hesselte gezocht worden, en niet naar Havelte. Het 
is niet uitgesloten dat bepaalde boerderijen van het belasting 
betalen waren gevrijwaard, bijvoorbeeld omdat ze eigendom 
waren van de bisschop zelf. Uit deze lage aantallen kunnen we 
afleiden dat de beide nederzettingen aan het einde van de Vroege-
Middeleeuwen nog heel klein moeten zijn geweest.

Dit veranderde in de eeuwen daarna. Gedwongen door de 
snelle bevolkingsgroei tijdens de Volle-Middeleeuwen hebben 
vrijwel alle Drentse dorpen in de 12e of 13e eeuw het gebruik 
van hun gemeenschappelijke gronden strakker gereguleerd.65 
Men stelde een waardelensysteem in waarbij alleen boeren die 
een waardeel hadden gebruiksrechten in de marke kregen. Een 
waardeel betekende voor een boer het recht op het gebruik 
van de gemene gronden en een stem in de marke. Het aantal 
waardelen correspondeerde doorgaans met het aantal toenmalige 
boerderijen. Omdat de marke Havelte 22 waardelen bezat 
en de marke Uffelte 20 waardelen, kan hieruit direct worden 
afgeleid dat het aantal boerderijen in beide marken tussen de 
10e en de 13e eeuw zeer sterk moet zijn gegroeid. Halverwege 
de 10e eeuw bestond de marke Uffelte namelijk waarschijnlijk 
uit slechts zes boerderijen. Deze groei lijkt misschien wel te 
sterk voor deze periode maar kan mogelijk verklaard worden. 
In Uffelte werden namelijk vanaf 1040 de jaarlijkse inkomsten 
geïnd voor het Kapittel van Sint Pieter in Utrecht en verscheept 
richting Utrecht. Dit bracht werkgelegenheid met zich mee en dus 
mensen. Meer hierover bij de volgende paragaaf. Die groei nam in 
de daaropvolgende eeuwen nog verder toe. Aan het begin van de 
17e eeuw, toen voor de grondbelasting voor het eerst betrouwbare 
overzichten zijn gemaakt van het aantal boerderijen per dorp, 
kende de marke Havelte in totaal 83 boerderijen en Uffelte 52 
boerderijen (afbeelding 2.16). 

63 Blok, 1984; Tijms, 1988. 
64 Waterbolk, 1980, 48; Van Berkel, 2006, 95; Reinders, 2011, 120.

65 Slicher van Bath, 1944; Heringa, 1982, 1985. De historicus Heringa heeft duidelijk 
gemaakt dat het niet zo is dat in de 12e of 13e eeuw op grote schaal markegenootschappen 
werden opgericht. Veel meer ging het om het schriftelijk vastleggen van afspraken binnen 
de reeds lang bestaande buurschappen. Het is dus een misverstand om te denken dat er 
afzonderlijke markegenootschappen in Drenthe hebben bestaan. De buurschap was en 
bleef de centrale instelling op lokaal niveau en reguleerde ook vanouds het gebruik van 
de markegronden. Dit deed zij eerst hoofdzakelijk door mondelinge afspraken, vanaf de 
12e eeuw steeds meer ook via schriftelijk vastgelegde afspraken.
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Het spreekt voor zich dat deze enorme stijging van het aantal 
boerderijen een grote invloed moet hebben uitgeoefend op de 
intensiteit van het gebruik van de veldgronden. De hoeveelheid 
schapen, runderen, varkens en paarden die op deze veldgronden 
en in de toenmalige bossen weidden, nam exponentieel toe.  Ook 
de winning van bos- en heidestrooisel, het kappen en sprokkelen 
van hout en het steken van turf zal in de loop van de Middeleeuwen 
en vooral ook in de 16e en 17e eeuw veel intensiever zijn 
geworden. Hierdoor is het landschap ter plekke sterk afgeroomd 
en uitgemijnd, wat uiteindelijk tot een degradatie van de bossen 
en een sterke verarming van de veldgronden heeft geleid. 
Waar het vroeg-middeleeuwse landschap nog werd gekenmerkt 
door een zeer extensief gebruikt landschap van venen, holten, 
halfopen bosweiden en gras- en kruidenrijke heidevelden, zal 
het laat-middeleeuwse en vroeg-moderne landschap veel meer 

zijn gekenmerkt door uitgestrekte open heidevelden, hoogvenen en 
stuifzanden met slechts hier en daar kleine restjes kreupelhout en 
strubbenbos (afbeelding 2.17).67 Uiteindelijk leidde dit tot het zeer 
open landschap dat we op 19e-eeuwse kaarten kunnen waarnemen, 
gedomineerd door heidevegetatie. Wellicht dat toekomstig 
stuifmeelonderzoek dit langdurige proces van landdegradatie op 
het Holtingerveld nog verder in beeld kan brengen.

Grootgrondbezitters en hun rechten in de middeleeuwse marken 
Havelte en Uffelte

In vrijwel alle Drentse marken waren de buren* (markegenoten) 
van het desbetreffende dorp bevoegd om naar rato van hun 
waardeel in die marke gezamenlijk te beslissen over het gebruik 
van de gemeenschappelijke gronden en hiervoor reglementen 
‘willekeuren’ op te stellen. Wanneer een groot deel van de 
middeleeuwse boerderijen in een dorp in handen was van één of meer 
grootgrondbezitters, hadden deze laatste uiteraard een belangrijke 

Afbeelding 2.16: Havelte bestond aan het begin van de 17e eeuw uit 83 
boerderijen. In de 13e eeuw waren dit er waarschijnlijk zo’n 22. Foto: Www.
toonbeeldbank.nl - Frans de Vries. 

67 Zie voor een uitgebreide omschrijving van dit intensiveringsproces: Elerie, Jager & Spek, 
1993, Spek, 2004, hoofdstuk 10 & 16 en Bieleman, 2008.

Afbeelding 2.17: Tijdens de Late-Middeleeuwen en de Vroeg-Moderne tijd was er 
op het Holtingerveld vrijwel geen boom te vinden, alleen rond de dorpen waar men 
streng toezicht op hield. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries. 
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stem in de marke. Daarmee kon deze de gang van zaken in de 
desbetreffende marke goeddeels naar zijn hand zetten.68 Of deze 
situatie zich ook in Havelte en/of Uffelte heeft voorgedaan, kan 
bij gebrek aan voldoende middeleeuws archiefmateriaal niet met 
zekerheid gezegd worden. Wel zijn twee archiefstukken bekend 
die enig licht op de vroegere machtsverhoudingen ter plekke 
kunnen werpen. 

Met betrekking tot de situatie in Havelte laat een oorkonde uit 
1392 zien dat de bisschop van Utrecht een conflict beslecht tussen 
Hendrick van der Eze en Herman van Kuinre. De eerstgenoemde 
wordt daarbij door de bisschop bevestigd in het recht “dat syne 
olderen altijt gehadt hebben en beholden hebben de heerlickheit 
in der alingen marcken Havelte ende Westerhesselten”, oftewel 
de heerlijkheid in de hele marke Havelte en Westerhesselen (= 
Darp) die zijn voorouders daar altijd hebben gehad.69 Bovendien 
hadden de Van der Eze’s blijkens deze oorkonde ook het recht op 
de belasting van de tienden over nieuw ontgonnen land en op de 
smalle tienden over alle huizen in deze marke. Voor de smalle 
tienden moesten boeren een tiende deel van al het kleinvee, 
vruchten en groenten betalen. Dit alles wijst op een zeer grote 
invloed van deze adellijke familie binnen de laat-middeleeuwse 
marke Havelte en Darp. De Van der Eze’s hadden de heerlijkheid 
De Eese bij Steenwijk, waarvan de kern als landgoed nog altijd 
bestaat, als hun thuisbasis. Ze beschikten in Zuidwest-Drenthe en 
Noordwest-Overijssel over een enorm grootgrondbezit, waaronder 
28 boerderijen in het Steenwijkerwold, de hof Loekinc en de hof 
toe Terminge te Havelte, het volledige gebied van Nijeveen en tal 

van boterpachten in het Haakswold.70 De kans is groot dat deze 
adellijke familie Van der Eze tijdens de latere Middeleeuwen 
in juridisch opzicht de volledige rechtsbevoegdheid had over 
het Havelter deel van het huidige Holtingerveld, hoewel zij dit 
vermoedelijk in ruil voor een zekere jaarlijkse betaling vrijwel 
zeker hebben overgedragen op de buren van Havelte en Darp zelf.

In de marke Uffelte lijkt zich iets soortgelijks te hebben 
afgespeeld. Zoals bekend, werd het grondbezit in middeleeuws 
Uffelte in hoge mate gedomineerd door één grootgrondbezitter: 
het Utrechtse Kapittel van Sint Pieter. Het Kapittel had deze grond 
ontvangen uit een bisschoppelijke schenking in 1040, waardoor het 
over een zeer uitgestrekt grootgrondbezit in Drenthe beschikte. 
Hieronder vielen meer dan 20 boerderijen in Uffelte en een hof 
(curtis in het gebied de Leemgraven) waar de jaarlijkse inkomsten 
uit de boerderijen in deze landstreek werden ingezameld.71 De 
omvang van deze omvangrijke bezittingen wordt duidelijk uit een 
goederenlijst uit de jaren 1298-1304 en uit de langjarige reeks van 
rentmeesterrekeningen van het Kapittel uit de jaren 1352-1807.72 

In het jaar 1768 ontwikkelde zich een situatie die meer licht 
werpt op de vroegere invloed van het Kapittel van Sint Pieter in 
de marke Uffelte.73 De deken van het Kapittel had kortgeleden 
een nieuwe rentmeester voor de Drentse goederen aangesteld, 
een zekere mr. Jacob Herman de Raadt. De rentmeester kreeg de 
opdracht om deze goederen te inventariseren en op te meten. De 

68 Heringa, 1982, 1985. 
69 Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, nr. 825, d.d. 7 januari 1392.

70 Mondelinge mededeling drs. Bart Wever, rechtshistoricus te Deventer, die een 
proefschrift voorbereidt over de middeleeuwse landschaps- en rechtsgeschiedenis van 
Zuidwest-Drenthe en het aangrenzende deel van Noordwest-Overijssel. 
71 Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, nr. 19, d.d. 21 mei 1040. Het gebied de 
Leemgraven bestaat uit zware leemgrond, hier werd in waarschijnlijk de Middeleeuwen 
leem gewonnen.
72 Utrechts Archief, Kapittel St. Pieter, inv.nr. 74 (goederenlijst 1298-1304) en 965 
(rentmeestersrekeningen).
73 Utrechts Archief, Kapittel St. Pieter, inv.nr. 991 (1768).
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Raadt stuurde daartoe de landmeter Albert Meursing 
naar Uffelte, die door de buren van Uffelte werd 
tegengewerkt. De buren van Uffelte beklaagden zich 
bij de drost* dat ze niet akkoord hoefden te gaan met 
een opmeting van hun ‘eigendommelijk goed’. 

Vervolgens weigerden ze de jaarlijkse pacht aan De 
Raadt als rentmeester van het Kapittel te betalen. De 
opmeting ging uiteindelijk wel door en leidde tot een 
landschappelijk gezien interessante kaart (afbeelding 
2.18). Het was echter niet meer mogelijk te achterhalen 
door splitsing van de erven bij welk stuk grond de 
verschillende pachten nu hoorden. Voor de Uffelter 
boeren was het geen erfpacht, maar een grondrente. 
Interessant is dat het Kapittel in de stukken aangeeft 
dat de gehele marke Uffelte haar eigendom (dominium 
directum) was. Het jachtrecht en het visrecht waren 
echter door verjaring en slecht beheer door de vorige 
rentmeester (Struik uit Havelte) ontnomen. Landmeter 
Albert Meursing merkte verder nog op dat de venen in 
de marke van Uffelte aan de kant van Wittelte waren 
overstoven en niet meer konden worden afgegraven. 
Het veen direct ten noorden van de Uffelter es was 
blijkens de kaart al wel afgegraven. 

Ordelen van de Etstoel en de Goorspraken over de 
marken Havelte en Uffelte

Vanaf de 15e eeuw beschikken we over een nieuw 
type bron, namelijk de rechtspraken. In eerste instantie 
was dit enkel de Ordelen van de Etstoel waarvan tussen 
1399 en 1518 vele rechtspraken bewaard zijn gebleven. 

Afbeelding 2.18: Deze kaart uit 1768 van Uffelte werd gemaakt in opdracht van het 
Kapittel St. Pieter om hun eigendommen te inventariseren. Het is een schat voor 
historisch onderzoek. Bron: Utrechts Archief, Kapittel van Sint Pieter, inv.nr. 220 989.
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De Etstoel* was de hoogste rechtspraak in Drenthe en werd op 
drie dagen in het jaar gehouden in Rolde en Anloo. Dit gebeurde 
op de tweede maandag na Pasen, de dinsdag na Pinksteren en 
op de feestdag van Sint Magnus (19 augustus).74 De Goorspraken, 
als lagere rechtspraak komen wat later in de archieven voor, 
namelijk tussen 1563 en 1602. Deze lokale rechtspraak werd per 
dingspil* gehouden. Voor Havelte, Uffelte en Hesselte (Darp) was 
dit in Diever. Hier werden meer lokale zaken besproken en als 
men hier niet uitkwam of geen bevoegdheid had werd de zaak 
doorgeschoven naar de Etstoel. Wanneer er problemen waren 
binnen een dorp of leefgemeenschap ging men in eerste instantie 
naar de buren van dat dorp of de marke. Dit was voor de marke 
Havelte in eerste instantie bij Hesselte, hoewel later deze functie 
overgenomen werd door Havelte.75 Uit deze rechtspraken kunnen 
soms waardevolle gegevens gehaald worden over het landschap 
en het gebruik daarvan. Tevens kunnen we met deze bronnen een 
kijkje nemen in het leven van de bewoners van Havelte, Uffelte, 
Hesselte (Darp) en Wapserveen. Bij de Goorspraken (tussen 1563 
en 1602) hebben we ook naar het dorp Wapserveen gekeken om de 
interessante gebeurtenissen rond de veengebieden mee te kunnen 
nemen in dit verhaal.

Een interessante zaak die bij de Etstoel voorkwam had in 
oorsprong te maken met de bevolkingsgroei. Hierdoor waren de 
bouwlanden flink uitgebreid en was de mest van de veestapel 
van groot belang. Als gevolg daarvan waren ook de hooilanden 
steeds belangrijker geworden. Men had meer hooi nodig om het 
vee de winter door te kunnen loodsen. Er waren twee manieren 
waarop meer hooi werd gewonnen, namelijk het fysiek uitbreiden 
van de hooilanden waardoor sommige hooilanden hemelsbreed 

wel acht kilometer van Havelte af lagen, tot vlakbij Meppel.76 Aan 
de andere kant werden er ook technieken toegepast waardoor 
de bestaande hooilanden meer productie leverden, hoewel dit 
niet altijd legaal was. Zo is een rechtszaak bekend bij de Etstoel 
in Anloo op 19 augustus 1485. De Uffeltenaren hadden een dam 
gebouwd in de benedenloop van een beekje genaamd de Zween. 
Hierdoor ondervonden de boeren van Wittelte wateroverlast, maar 
het resultaat was positief voor de Uffelter boeren. In de winter 
was de dijk opgeworpen en rond 1 juni doorgestoken waarna de 
grassen op de hooilanden in rap tempo groeide en het hooiland 
een hogere productie had. Toch waren deze praktijken verboden 
aangezien in geen enkele beek afdammingen aangelegd mochten 
worden toentertijd.77

Soms komen bepaalde mensen vaker terug in de Goorspraken 
of Ordelen van de Etstoel. Jan Lambers uit Wapserveen was zo 
iemand. Vanaf 1551 beginnen de rechtszaken via de Etstoel tegen 
zijn broer Albert Claess. Hier klaagt Jan dat zijn broer onterecht 
in het Westerarve woont en niet heeft opgedeeld na het overlijden 
van hun vader.78 Via de Goorspraken is hij ook actief geweest, in 
de jaren 1563 en 1564 klaagde hij verschillende mensen aan over 
misdragingen op zijn land. Ook hier moet zijn broer Albert Claess 
het weer vergelden. Jan Lambers werd echter niet vaak in zijn 
gelijk gesteld, geregeld omdat hij geen bewijs kon leveren. In de 
twee jaren klaagde hij over vijf verschillende mensen, waarvan 
verreweg het meest over zijn broer. De zaken zijn vrij divers, zo 
klaagt Jan Lambers drie mensen aan (waaronder zijn broer), die 
onterecht het land hadden bewerkt met paarden.79 Ook vond Jan 
Lambers dat een buurman schade had aangericht aan zijn land door 

74 Keverling Buisman, 1986, 27.
75 Waterbolk, 1980, 48; Reinders, 2011, 114.

76 Reinders, 2011, 122. 
77 Tijms, 1992, 51-52.
78 Joosting, 1893, 270.
79 Riel, 1928, 23.
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het afbranden van koren en grond.80 De meeste klachten worden 
echter als onterecht gekeurd, vaak moest Jan Lambers bewijs 
leveren voor de aangedane schade. Op 24 februari 1564 was 
Albert Claess het blijkbaar zat, hij klaagt zijn broer aan wegens 
een aangelegde sloot. Albert wilde hierin graag een compromis 
sluiten maar Jan Lambers was daar niet tevreden over en wilde 
schadeloos gesteld worden. De buren verwachtte van beide 
partijen nader bewijs en schortte deze zaak op tot de volgende 
vergadering. Dit zou echter te laat blijken, want op 20 maart 
1565 was Jan Lambers overleden. Blijkbaar had de ‘saligen’ Jan 
Lambers nog een aantal schulden openstaan want de weduwe 
komt in juli 1565 naar voren met betalingen aan onder andere 
Albert Claess, de overlevende broer van Jan Lambers.

De gedachte dat een pastoor zich goed gedraagt is niet altijd 
correct. Op 15 maart 1575 komt namelijk een zaak voor bij de 
Goorspraken dat de pastoor van Havelte gevangen was genomen. 
Wat de pastoor had gedaan om opgepakt te worden is niet 
duidelijk. De pastoor was echter met geweld bevrijd. Het jaar 
daarna werd de pastoor van Havelte, hier Jan Dolhaen genoemd, 
weer aangeklaagd. Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde 
pastoor ging. De pastoor had Hendrick Stevens in de arm en elders 
in het lichaam geschoten met een roer (een soort geweer), na in 
mei 1574 ook al ruzie te hebben gehad. Hendrick Stevens werd 
eerst bedreigd met het roer op zijn borst, waarna Hendrick rustig 
naar buiten wilde lopen. Daarop schoot de pastoor. Als gevolg 
van de verwondingen moest de arm van Hendrick geamputeerd 
worden. Blijkbaar waren de mensen in Havelte uiteindelijk de 
pastoor zat, want in het verslag van de zitting van 11 maart 1577 
is te lezen dat de pastoor doodgeschoten is.

Het was dus niet altijd rustig in de dorpen, er worden wel meer 
geweldplegingen of scheldpartijen genoemd in de zittingen van de 
Goorspraken. Soms leidde dit tot ingegooide ruiten of soms zelfs 
tot schietpartijen, vaak had het een wat onschuldiger karakter. Zo 
komt op 10 maart 1601 de goorspraak voor dat Jacob Willems en 
Alert Willems de turf van Johan Roelefs uit Witteveen in de sloot 
zouden hebben gegooid. Dit zou een vergeldingsactie kunnen zijn 
geweest.

Er wordt ook vaak geklaagd over het onterecht steken van turf. 
Helaas wordt er vaak niet bij genoemd om welke percelen het 
gaat. Blijkbaar waren deze gronden waardevoller dan bijvoorbeeld 
de hooilanden, die ook in privé-eigendom waren en nauwelijks in 
de rechtspraak naar voren komen. Of er was meer onduidelijkheid 
over perceelsscheiding in de venen. Dit laatste lijkt het meest voor 
de hand liggend aangezien de hooilanden met slootjes van elkaar 
waren gescheiden. Daarnaast hadden Havelte en Uffelte voldoende 
hooiland tot hun beschikking waardoor er minder druk lag op deze 
landen. Over het gebruik van de velden bij Havelte of Uffelte wordt 
geen enkele melding gemaakt in de Goorspraken. Dus of het ging 
hier allemaal goed, of men hechtte er minder waarde aan. Wellicht 
was het waardelensysteem dat rond 1300 was opgesteld een goed 
systeem waar men zich aan hield. 

80 Riel, 1928, 25.
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3. De landschapsgeschiedenis van 
het Holtingerveld na 1600

De invloed van de bewoners rond het Holtingerveld op het 
landschap bleef toenemen. Dit had te maken met de constante 
bevolkingsgroei maar ook met de economische ontwikkelingen 
in Nederland en West-Europa. Meer en meer bos degradeerde 
tot uitgestrekte heidevelden, als dit niet al was gebeurt. Soms 
ging de overexploitatie zo ver dat uitgestrekte stuifzanden 
ontstonden. Door het verhoogde gebruik van de velden 
werden ook hier strikte grenzen van de marken getrokken, 
wat niet altijd zonder slag of stoot gebeurde. Nieuwe kanalen 
werden gegraven en veengebieden werden geëxploiteerd. De 
stuifzanden vormden een steeds grotere bedreiging voor de 
vruchtbare bouwlanden. Men heeft er lange tijd aan gewerkt 
om deze gebieden te beteugelen, uiteindelijk met succes. Ook 
de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen op het Holtingerveld 
achter gelaten. Van alle bovengenoemde grote gebeurtenissen 
op en met het Holtingerveld zijn nog sporen terug te vinden in 
het huidige landschap. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat het 
huidige landschap zo gevarieerd is geworden. In dit hoofdstuk 
worden de ontwikkelingen nader beschreven.

3.1 Het veldgronden- en verveningslandschap in de 
periode 1600-1900

De historische markegrenzen tussen Havelte, Uffelte en 
Wittelte

Onderzoek elders in Drenthe heeft duidelijk gemaakt dat de 
markegrenzen in veel Drentse heidegebieden pas in een laat 
stadium van de geschiedenis tot stand zijn gekomen, meestal 

Afbeelding 3.1: Een gedeelte van de Markekaart getekend door Wernecke en 
Brauns in 1840. In het rood zijn de markegrenzen aangegeven van Havelte en 
Uffelte. Hierop is ook te zien dat de marke Uffelte opgedeeld is in twee kluften, 
Uffelte-Oosteinde en –Westeinde. Bron: Versfelt, 2004. 
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pas in de 16e of 17e eeuw.81 In de eeuwen daarvoor was de druk op 
de veldgronden nog dermate laag dat er nog geen harde grenzen 
tussen marken nodig waren en er eerder sprake was van brede 
overgangszones (compascua) waarin de aangrenzende dorpen 
alle gebruiksrechten hadden. Pas nadat in de 16e en 17e eeuw 
de agrarische economie sterk intensiveerde en de hoeveelheid 
runderen en schapen snel toenam, werd het nodig om scherpere 
grenzen af te spreken. Soms ging dit gepaard met heftige ruzies, 
soms ook vreedzaam door het gezamenlijk markeren van deze 
grenzen met markestenen of houten palen. 

De precieze ligging van de vroegere markegrenzen op en 
rond het Holtingerveld kunnen we onder meer afleiden van de 
eerdergenoemde kaart uit het archief van het Kapittel van Sint 
Pieter uit 1768, de Franse kaart uit 1811-1813, het kadastrale 
minuutplan* van 1832 en de kaart van Anthony Wernecke en Jannes 
Brauns uit 1840. Een aantal interessante wetenswaardigheden over 
de grenzen worden hier besproken. De precieze loop is te zien 
op afbeelding 3.1. Aan de noordkant van het Holtingerveld liep 
direct ten noorden van het Westerzand de toenmalige markegrens 
tussen Uffelte en Wapserveen in een loodrechte lijn richting het 
zuid-zuidwesten. Deze markegrens doorkruiste diverse veentjes, 
waaronder het huidige Booy’s veen en raaide op toren van de 
Sint Clemenskerk van Steenwijk. De Wapserveners hebben al hun 
gronden in deze omgeving ontgonnen, de gronden van Havelte en 
Uffelte liggen in bos en heide. De grens tussen Havelte en Uffelte 
was volgens de kaart van 1768 questieus, vermoedelijk omdat ze 
in het stuifzand lastig te markeren was. Ook valt op deze kaart 
het gebied de Leemgraven op, dat tussen Havelte en Uffelte lag. 
Dit was het terrein waar de spieker van het Kapittel stond aan de 
Uffelterzijde van de markegrens. Dat was de plek waar vanouds de 

roggepachten dienden te worden betaald aan de rentmeester van 
Sint Pieter alvorens deze hier in een schip naar Utrecht werden 
geladen (afbeelding 3.2). Waarschijnlijk lag hier een kade waar 
deze schepen konden aanmeren en worden ingeladen.82

Ten noorden van het Brandeveen lag voorts de markegrens 
tussen Uffelte en Wittelte die oorspronkelijk door een veengebied 
liep, maar al in de 18e eeuw was overdekt met het stuifzand van 
het Oosterzand. Blijkens de hierboven genoemde kaart uit 1768 
lag hier ook een ‘scheidsteen’ (grenssteen). Deze steen is echter 
in de tijd verdwenen. De markegrens liep tussen de Uffelter Made 
en de Wittelter Made eveneens in de richting van de Oude Vaart.

Afbeelding 3.2: Fragment (zuidwestzijde) van de marke Uffelte als afbeelding 2.17. 
Hierop is de kerk van Havelte te zien net buiten de markegrens van Uffelte. 
Wellicht nog interessanter de notitie van de Leemgraven. “Alswaar de Rogge wort 
betaald”. Hier werden dus de roggepachten geïnd en verscheept naar het Kapittel. 
Ook staat de vermoedelijke loop van de Drentse Hoofdvaart, waaraan men in 
1770 begon te graven, al gestippeld ingetekend op deze kaart. Bron: Utrechts 
Archief, Kapittel van Sint Pieter, inv.nr. 220 989.

82 Gosses et al., 1941; Reinders, 2011.

81 Elerie, Jager & Spek, 1993.
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Waterwerken en wegen in de marken 
Havelte en Uffelte

De Oude Vaart was voor de aanleg van 
de Drentse Hoofdvaart in de jaren ’70 van 
de 18e eeuw de enige bevaarbare waterloop 
die door de marken van Havelte en Uffelte 
liep (afbeelding 3.3). Het werd toen de 
Smildervaart of de Havelter Aa genoemd.83 
Vanaf het Meppelerdiep bij Meppel begon 
de Smildervaart en liep ten zuidoosten van 
Havelte en Uffelte via Dwingeloo richting 
Beilen. Toen men op grotere schaal veen 
ging ontginnen werd deze Smildervaart 
gebruikt door de pramen en andere kleine 
schepen voor het vervoer van turf. In 1614 
werd namelijk ter hoogte van Dieverbrug 
een kanaal gegraven om de Smildervenen te 
kunnen vervenen.84 De vaart was echter niet 
zonder obstakels, verschillende voorden* en 
de vele meanders maakten het varen moeilijk 
en tijdrovend. Daarom werd door een aantal 
Amsterdamse veeninvesteerders reeds in 
1612 stukken van de vaart rechtgetrokken. 
Ook werden schutten aangelegd om het 

waterpeil te kunnen reguleren en werd de stroom gebaggerd.85 De 
voorden mochten echter niet worden verwijderd omdat deze veelal 
onderdeel waren van de doorgaande landroutes door Drenthe. 
Bruggen waren vaak te steil voor paard en wagen waardoor deze de 
voorden niet konden vervangen. 

Afbeelding 3.3: De oude kaart uit 1633 van dit gebied werd in opdracht van de 
Hollandse Compagnie vervaardigd door Pieter Vingboons en Pieter Serwouters 
om een goed inzicht te hebben in de omgeving van de te winnen turf in de 
Smildervenen. De Oude Vaart (toen de Smildervaart genoemd) was vol obstakels, 
als ondiepten en vele bochten, voor de turfschepen. Bron: particulier bezit, digitale 
kopie collectie Drents Archief, Assen. Zie ook: Brink, 2008.

83 Zwuup, 2000, 75.
84 Zwuup, 2000, 71.
85 Keunen & Van der Veen, 2012, 44.
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Gedurende de 17e eeuw bleef men verbeteringen uitvoeren 
aan de vaart maar deze waren niet erg succesvol. De vaart bleef 
erg bochtig, was smal en verzandde snel.86 In het midden van de 
18e eeuw werd het echter grootschalig aangepakt. Een nieuwe, 
kaarsrechte vaart werd gegraven, die breed genoeg was voor 
het scheepsverkeer en waar voorden geen probleem waren. Het 
eerste gedeelte van de Drentse Hoofdvaart werd gegraven tussen 
Meppel en ’t Lok, ten zuidwesten van Havelte, maar reeds in de 
Havelter marke. In 1771 was de vaart doorgetrokken tot aan de 
Dieverbrug, ruim voorbij Uffelte. Hier sloot de Drentse Hoofdvaart 
aan op het eerder gegraven kanaal dat werd verbreed en verdiept. 

Deze twee kanalen werden gezamenlijk de Drentse Hoofdvaart 
genoemd en de werkzaamheden waren gereed in 1780 (afbeelding 
3.4).87 De achterliggende gedachte voor het graven van de Drentse 
Hoofdvaart was in eerste instantie het winnen van turf in de 
Smildervenen. Later bleek de vaart ook goed dienst te doen voor 
overig scheepsverkeer en het ontginnen van andere venen zoals 
de Kolonie en het Brandeveen in de Uffeltermarke. Ook voor het 
winnen van veen in de Haveltermarke was de Drentse Hoofdvaart 
van groot nut. Waar reeds eerder een begin was gemaakt met 
het ontginnen van de venen ten zuid-westen van Havelte, had 
de Drentse Hoofdvaart alsnog een positieve uitwerking op het 
verder ontginnen van deze venen. Tegenwoordig ligt hier het dorp 
Nijeveen. In 1787 werd in de Uffelter marke een begin gemaakt 
met een zijtak van de Drentse Hoofdvaart, de Uffelter Boervaart. 
In eerste instantie reikte deze vaart tot ongeveer halverwege het 
Uffelterveen.88 Door de winst die gemaakt werd met het veen langs 
de Uffelter Boervaart besloot men de vaart in 1797 door te trekken 
tot in de Kolonie, vlak boven Holtinge.89 Rond het einde van de 18e 
eeuw werd tevens een zijtak aangelegd op de Uffelter Boervaart 
die het Brandeveen ontsloot en hier de mogelijkheid bood tot het 
rendabel winnen van turf.90 Langs de Uffelter Boervaart werden al 
gauw huisjes gebouwd: turfhuisjes van turfstekers. De kwaliteit 
van deze huisjes liet nogal te wensen over en alle zijn dan ook voor 
de 20e eeuw weer verdwenen. Ze staan echter wel aangegeven op 
de topografische kaart van 1850. De Uffelter Boervaart was vanaf 
1854 in ieder geval niet meer in gebruik als turfvaart.91 De vaart 
raakte in verval, evenals de bruggen die eroverheen liepen.

Afbeelding 3.4: In de nieuwe Drentse Hoofdvaart werden sluizen aangelegd om 
de vaart goed bevaarbaar te houden voor het vele scheepsverkeer. Zo liggen 
de huidige sluizen erbij tegenwoordig en zijn nog altijd in dienst. De foto laat de 
Uffelter-sluis zien. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries.

86 Zwuup, 2000, 59.

87 Zwuup, 2000, 72; Keunen & Van der Veen, 2012, 45.
88 Stegeman, 2000, 11.
89 Heringa et al., 1981, 230.
90 Boosten & Van Benthem, 2009, 39.
91 Stegeman, 2000, 14; Boosten & Van Benthem, 2009, 39.
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Naast waterwegen waren ook de landwegen van groot belang. 
Wegen konden lokaal gebieden ontsluiten of verschillende dorpen 
met elkaar verbinden. Één van de oudste doorgaande wegen is 
de Heerenweg die van Groningen via Havelte naar Zwartsluis liep 
(afbeelding 3.5). Hoogstwaarschijnlijk liep deze weg langs de 
kerk tussen Uffelte en Havelte door en werd veelvuldig gebruikt 
door de postkoetsen.92

Een bekende doorgaande weg tussen Steenwijk en Ruinen is 
de Ruiterweg. De Ruiterweg liep aan de noordkant langs Havelte 
richting Uffelte, Rheebruggen en Ruinen. Bij Uffelte liep deze weg 
waarschijnlijk voor een gedeelte samen met de eerder genoemde 
Heerenweg. De weg liep niet door Uffelte heen maar volgde 
een route langs de zuidkant van het dorp. Pas in 1910 werd de 
Ruiterweg bestraat met klinkers.93 De Ruiterweg loopt tegenwoordig 
gedeeltelijk op een andere plek dan vroeger, dit heeft te maken 
met de Tweede Wereldoorlog (zie paragraaf 3.4). Vanaf Havelte 
liep een doorgaande weg richting het noorden naar Frederiksoord 
en Noordwolde. Deze weg is in 1770 aangelegd en werd toen Jan 
Blokweg of Nieuweweg genoemd. Tegenwoordig draagt deze weg de 
naam Van Helomaweg.94 Dan was er nog de weg door Wapserveen die 
vanaf Diever via Wittelte aan de noordkant langs het Holtingerveld 
liep. Net als de verkaveling liep de weg kaarsrecht door het dorp. 
Langs de eerder genoemde Drentse Hoofdvaart liep ook een weg, in 
eerste instantie waarschijnlijk aangelegd als jaagpad. Hier liepen 
de paarden die de trekschuiten voorttrokken. 

De wegen in het veld zijn lang niet allen ingetekend op de 
beschikbare kaarten. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen of het 
veld een fijnmazig netwerk van wegen kende of dat er geen pad 
te bekennen was. Het eerste is de meest aannemelijke situatie, 
aangezien hier toch wel verkeer is geweest. Zoals bijvoorbeeld 
de schaapskudden maar ook boeren die turf en plaggen staken 
in het veld. De schapendriften* staan wel op de kaarten, maar 
dit waren dan ook paden die dagelijks gebruikt werden door de 
grote kuddes. Deze driften liepen vanuit de dorpen het veld op en 
werden omzoomd door veekeringen. Deze veekeringen bestonden 
uit walletjes met struiken als meidoorn en sleedoorn. Vaak zijn de 

Afbeelding 3.5: Langs de Heerenweg, tussen de kerk en Uffelte in lag een 
grafheuvel welke in verschillende volksverhalen het ‘Eupen Barchien’ wordt 
genoemd. Als het zou regenen terwijl de zon scheen zouden hier de heksen 
pannenkoeken bakken. Deze houtsnede, gemaakt door W. Glasbergen, met 
op de achtergrond de kerk van Havelte is daar een afbeelding van. Bron: 
Glasbergen & Waterbolk, 1946.

92 Zwuup, 2000 (III), 20, 2002 (III), 6.
93 Zwuup, 1998 (IV), 10.
94 Waterbolk, 1989, 105.



44

H
o

o
fd

st
u

k 
3

walletjes nog zichtbaar bij deze wegen, zoals ook het geval is bij 
‘de Weg achter de Es’ die ten noorden langs de Uffelter es loopt. 

Het tegenwoordig genoemde Studentenpad dat Havelte via 
Holtinge met Wapserveen verbindt bestaat ook al langere tijd. 
Oorspronkelijk werd dit zandpad de Turfweg genoemd. Deze weg 
heeft haar huidige naam te danken aan de studenten die in 1931 
een verhard fietspad aanlegden. Dit gebeurde onder de organisatie 
Studentenhulp Studiose Iuvare Delectamur die naast de geestelijke 
arbeid van studenten fysiek werk wilde aanbieden.95

De schaapskuddes in Havelte en Uffelte

Gedurende enkele eeuwen waren de schaapskuddes in Havelte 
en Uffelte flink gegroeid. Dit had verschillende oorzaken, zo was 
de eerste golf van groeiende schaapkuddes vooral een gevolg van 
het feit dat de Drentse boeren inspeelden op een internationale 
markt. Holland was in de Gouden Eeuw flink gegroeid dankzij de 
verkennings- en handelsvaarten van onder andere de VOC.96 Er was 
veel wol nodig voor onder andere de zeilen van het grote aantal 
schepen dat gebouwd werd. Er viel dus goed geld te verdienen 
met het houden van schapen. Door de grotere mestproductie en 
het verkopen van wol was een win-winsituatie ontstaan voor de 
Drentse boeren. De kuddes groeiden dus snel tussen het einde 
van de 16e eeuw tot het einde van de 17e eeuw, waarna door een 
economische crisis de grootte van de kuddes weer slonk. Vanaf de 
eerste helft van de 18e eeuw tot in de 19e eeuw kwam de tweede 
golf van grote schaapskuddes. Deze keer werden de schapen echter 
vooral gehouden vanwege de mest die ze produceerde. De kuddes 
waren ook veel groter geworden dan tijdens de eerste toename 

van de schaapskuddes. In Havelter- en Uffelter marke bestonden 
de kuddes uit de klein gehoornde Drentse heischapen.97 Het beroep 
schaapherder of scheper stond overigens hoog aangeschreven, 
vaak waren deze mensen verhalenvertellers omdat ze veel mee 
maakten in de velden. De schaapsherders mochten echter niet 
gaan en staan waar ze wilden, via de willekeuren werd hun terrein 
aan banden gelegd. Ze mochten bijvoorbeeld niet in de bossen van 
Uffelte komen. De schapen van verschillende boeren werden op 
de brink verzameld vanwaar ze via de driften het veld op werden 
geleid (afbeelding 3.6). Op 24 maart 1810 werd in Havelte ook 
hieraan regels verbonden. Tussen november en februari moesten 
de kuddes vóór 10 uur van de brink het veld in zijn. In maart en 
september was dit half tien en de overige maanden moest dit 
tussen acht en negen uur gebeuren.98 

95 Waterbolk, 1980, 65.
96 Spek, 2004, 567.

Afbeelding 3.6: Op de brink werden de schapen van verschillende boeren ’s ochtends 
verzameld door de scheper (schaapherder) en van hier uit het veld op geleidt. ’s 
Avonds dreef de scheper de schapen samen op de brink vanwaar de boeren hun 
schapen weer kwamen ophalen. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries.

97 Waterbolk, 1989, 77; Bieleman, 2008, 105.
98 Heringa et al., 1981, 114-115.
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Er zijn schattingen gemaakt van de grootte van de 
schaapskuddes in de Haveltermarke. Rond 1850 waren er nog 
ruim 4000 schapen die aan meer dan 200 eigenaren behoorden. 
Vanaf dat moment neemt het aantal schapen flink af waarbij er 
in 1864 nog maar 2536 schapen waren tot ongeveer 865 in 1890. 
In Darp bestond de kudde in 1897 nog uit slechts 215 schapen, in 
Eursinge maar 77 schapen.99 In 1912 werd de laatst overgebleven 
kudde geruimd omdat de schapen aangetast waren door schurft, 
waarmee een einde kwam aan de schapenhouderij in Darp en 
daarmee in de gehele Haveltermarke.100 In de marke Uffelte was 
de laatste schaapskudde al eerder verdwenen. De sterke afname 
en uiteindelijk de verdwijning van de kuddes had onder andere te 
maken met de opkomst van runderen en varkens in de 19e eeuw 
die werden gehouden voor de productie van respectievelijk boter 
en varkensvlees. Deze twee diersoorten hadden dus naast het 
produceren van mest nog een grote waarde op de internationale 
markt. De prijs van wol lag ondertussen laag waardoor er 
nauwelijks winst meer gemaakt kon worden met het houden van 
schapen. Deze sterke afname, en uiteindelijke verdwijning van 
de schaapskuddes, was een gevolg van diverse ontwikkelingen in 
Drenthe en Nederland. Zo was aan het einde van de 19e eeuw de 
kunstmest uitgevonden en beschikbaar geworden voor kleinere 
boeren waardoor dierenmest steeds minder interessant werd. 
Daarbij kwam ook dat de verdeling van de markegronden het de 
boeren lastig maakte om geschikte gebieden te vinden waar grote 
kuddes konden grazen.101 De heideterreinen werden verdeeld 
onder de boeren in de marke naar het waardeel dat ze bezaten. 
Tegenwoordig loopt er echter weer een schaapskudde rond op 
het Holtingerveld. De kudde wordt ingezet voor het heidebeheer 
en als recreatieve trekpleister (afbeelding 3.7). 

De willekeuren, regels in de Marken in de 17e tot de 20e eeuw

In de marken werden willekeuren* opgesteld door de geswoorens, 
de vertegenwoordigers van de marke, maar moesten wel goedgekeurd 
worden door eenieder die waardelen bezat in de marke (afbeelding 
3.8). De willekeuren waren documenten waarin vastgesteld stond 
wat wel en niet toegestaan was. 

Met de komst van de Drentse Hoofdvaart werden grote delen van 
de veengebieden langs de nieuwe vaart verdeeld. In 1778 komen 
de eerste stukken voor in de willekeuren over het gebied bij het 
huidige Nijeveen. Hierbij wordt precies aangegeven hoe breed de 
stukken land mogen worden en waar de wijken* komen te liggen. 
Ook wordt aangegeven dat de wijken niet aangesloten mogen 
worden op de Drentse Hoofdvaart omdat men bang is dat de vaart 

99 Waterbolk, 1989, 74-75, 127.
100 Waterbolk, 1989, 76.
101 Waterbolk, 1989, 127.

Afbeelding 3.7: Waar vroeger het Holtingerveld vol mee liep, is de huidige en 
enige schaapskudde slechts een schijntje van wat het geweest is. De Holtinger 
schaapkudde wordt ingezet om de heide in stand te houden, ook is het een beeld 
wat veel mensen graag zien. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries.
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dan leeg zou lopen in het veengebied en alsnog onbevaarbaar 
zou raken. Daarnaast moest een halve ‘roe’ grond langs de vaart 
(ongeveer 2,35 m) onbebouwd blijven voor het onderhoud van 
het kanaal.102 Vanuit de Peerdeweyden moesten de boeren het 
gedeelte van de Drentse Hoofdvaart grenzend aan hun perceel 
voor 50 jaar onderhouden. Hierna mochten de boeren hun land 
verkopen. Een gedeelte van de nieuw ontgonnen venen genaamd 
het Boekweitenveld, ten zuiden van Havelte, werden in januari 
1803 gedeeld en verder ingericht.

Ook in de marke Uffelte ontgon men veentjes nadat de Drentse 
Hoofdvaart was aangelegd, zoals het Meeuwenveen (in de willekeur 
de Zuidvenen genoemd). Hier mochten de acht volmachten tien 
jaar boekweit bebouwen. Na de tien jaar werd het gebied weer 
vrijgegeven voor algemeen gebruik. 

De Uffelter Boervaart is, zoals eerder genoemd, in twee fasen 
aangelegd. In een willekeur van 15 februari 1797 wordt namelijk 
besloten dat de Boervaart verlengd werd ’tot aan de venen achter 
Holtingen‘, de Kolonie.103 Op dezelfde dag werden de venen 
gescheiden, boeren die nog akkers bezaten in het Kolonieveen 
ontvingen een vergoeding voor het perceel. 

Afbeelding 3.8: Deze tekening van ‘Het Schultehuus’ is gemaakt door Gerrit 
Kuiper. Hier werden vermoedelijk de willekeuren, de regels van de Marke, 
opgesteld. Bron: Persoonlijk bezit.

102 Heringa et al., 1981, 101; Bieleman, 1988, 27; 1 ‘roede’ Steenwijker maat is 4,704 m. 103 Heringa et al., 1981, 230.
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Vanaf de vroege 18e eeuw werden regels opgesteld over 
het gebruik van de bossen in de marken. Op 1 november 1722 
stelden de buren van Havelte een lijst op met bossen waaruit 
men geen (kreupel)hout of plaggen mocht winnen.104 Ook de 
schaapsherders mochten hier de kuddes niet laten grazen. Veel 
toponiemen* die hierin genoemd worden zijn niet meer bekend, 
waardoor het lastig is om de oude bossen te lokaliseren. Het 
bos rond de kerk en het gehele bos rond Busselte (gehucht ten 
westen van Havelte) vielen hier zeker onder. Wanneer iemand 
betrapt werd op bijvoorbeeld illegaal hout sprokkelen moest 
men een halve ton bier aan de schulte* betalen. In oktober 1782 
werd echter nog altijd hout gestolen uit bossen, wat de groei 
verminderde. Daarom werd de boete aangepast. Bij de eerste 
keer moest twee ducatons betaald worden, de tweede keer het 
dubbele. De opbrengst van de boete werd verdeeld over drie 
partijen, namelijk de eigenaar van het bos, de armen en aan de 
geswoorens.105

Ook het weiden van dieren werd aan banden gelegd. Iedere 
boer had recht op het weiden van een vastgesteld aantal dieren 
in de marke.106 Wanneer men onterecht meer dieren weidde of 
dit deed op een plaats waar dat niet mocht, moest men een 
boete betalen. In Uffelte werd dit goed in de gaten gehouden 
door aangestelde mensen. Zij hadden baat bij dit werk omdat zij 
een gedeelte van de boete ontvingen. Dit waren extra inkomsten 
naast hun boerenbestaan.

3.2 Het heideontginnings- en bebossingslandschap uit de 
periode 1900-1940

Door intensief gebruik van de heidevelden op het Holtingerveld 
ontstonden de stuifzanden van onder andere het Ooster- en 
Westerzand. Deze stuifzanden breidden dusdanig uit dat boeren hier 
steeds meer last van kregen. Aan het einde van de 19e eeuw kreeg 
de gemeente Havelte dan ook veel klachten binnen over stuivend 
zand. Zo werd in 1894 een klacht ingediend door acht eigenaren 
van stukken groenland, bouwland en heide uit Wittelte. Zij pleitte 
voor een bestrijding van de schade die het Ooster- en Westerzand 
aanrichtte aan hun landen.107 Uiteindelijk besloot men om deze 
stuifzanden te bebossen. 

Twee instanties namen de organisatie en uitvoering van de 
bebossingen op zich: de Nederlandsche Heidemaatschappij 
en de Oranjebond van Orde. In 1888 werd de Nederlandse 
Heidemaatschappij opgericht met als doel overal in Nederland de 
woeste gronden te ontginnen.108 Ze fungeerde als adviesorgaan, 
maar ook als uitvoerende instantie. De adviezen waren gratis, voor 
de werkzaamheden moest daarentegen wel betaald worden. Tot in 
de jaren ’20 kon de organisatie daarbij gebruik maken van het hoge 
aantal werkelozen. Sinds 1997 draagt de voormalige Heidemij de 
naam Arcadis en richt zij zich op het verbeteren van bereikbaarheid, 
duurzaamheid en leefbaarheid.109

De Oranjebond van Orde werd in 1893 opgericht door onder 
andere Jonkheer Johan Hora Siccama van de Harkstede (afbeelding 
3.9). Deze koningsgezinde jonkheer wilde een dam opwerpen tegen 

104 Heringa et al., 1981, 99.
165 Heringa et al., 1981, 110.
105 Heringa et al., 1981, 232.

107 Zwuup, 2006 (I), 19.
108 Heybroek & Witter, 1981.
109 Zwuup, 2005 (III), 10-11; www.arcadis.nl.
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het snel opkomende 
socialisme en nieuw 
werk creëren voor de 
talrijke werkelozen in 
die tijd. Dit deed hij 
door via de Oranjebond 
heidegronden en 
stuifzandgebieden aan 
te kopen om daarna te 
laten ontginnen door de 
armsten en werkelozen 
uit de samenleving. 
Zo werden de woeste 
gronden tot nut 
gemaakt en konden de 
werkelozen toch geld 
verdienen. Te tekst van 
een advertentie tot 
het trekken van meer 
leden luidt dan ook: 
“De Oranjebond van Orde beoogt met zijn ontginningsarbeid de 
vermeerdering van het volksgeluk en van de volkswelvaart door de 
ontwikkeling van een van ’s lands fundamenteele hulpbronnen: den 
braak liggenden grond.”110  Met de oprichting van de Oranjebond 
van Orde ontstond in eerste instantie verwarring over de aard van 
de organisatie. Velen dachten namelijk dat de organisatie opgericht 
was als landelijk orgaan voor de organisatie van Koninginnedag. De 
kleur oranje stond echter voor ongebondenheid en neutraliteit.111 
De Oranjebond had in Drenthe niet alleen projecten in het 
Holtingerveld, maar ook in Assen en op het Drouwenerzand. Ook in 

andere provincies was de bond actief. De Oranjebond werkte in de 
loop van haar bestaan steeds nauwer samen met de Nederlandse 
Heidemaatschappij, die vanaf 1918 de administratie voerde en in 
1923, bij de opheffing van de Oranjebond, de bezittingen overnam.

Het Ooster- en Westerzand bebost

De Oranjebond raakte in 1898 geïnteresseerd in de 
stuifzandgebieden van het Ooster- en Westerzand bij Uffelte en 
wilde deze kopen voor zeven gulden per hectare zandgrond en 
25 gulden per hectare heidegrond.112 Ze wilden daarnaast ook het 
Holtingerzand en het Kamperzand (de laatste gelegen ten westen 
van het Holtingerveld) aankopen. De gemeente Havelte wilde 
echter deze gebieden zelf ontginnen met overheidsgelden wat 
bij het Holtingerzand overigens nooit gebeurd is. De subsidie is 
waarschijnlijk niet uitgekeerd.113 Half juni 1899, een jaar nadat 
de Oranjebond in beeld kwam, werd de verkoop rondgemaakt 
door notaris Sluis te Meppel. Het project werd echter nog niet 
daadwerkelijk uitgevoerd. In september van dat jaar werd namelijk 
een nieuwe koopakte opgesteld waarbij de Oranjebond alleen 
het Westerzand met een grootte van 80 hectare zou opkopen. De 
heer C.H.I. Muller Storm van ’s Gravesande uit Amsterdam zou het 
oostelijke gedeelte (138 hectare) kopen en inplanten met het oog op 
houtopbrengsten.114 De Oranjebond van Orde kocht waarschijnlijk 
alleen het Westerzand omdat de organisatie het financieel gezien 
moeilijk had. De bond sloot namelijk een hypothecaire lening bij de 
heer Muller af. De uiteindelijke aankoop van het Westerzand door 
de Oranjebond werd in maart 1900 vastgesteld. Het Oosterzand is 
in december van dat jaar door de heer Muller aangekocht. Waar 
voorheen het Ooster- en Westerzand uit 95 eigendomspercelen 

Afbeelding 3.9: De oprichter van de Oranjebond 
van Orde, Jonkheer mr. Johan Hora Siccama 
van de Harkstede. De Oranjebond van Orde 
heeft het Westerzand bebost aan het begin van 
de 20e eeuw. Bron: Groninger Archief, fotonr. 
NL-GnGRA_818_22684.

110 Bussy, 1909, 4.
111 Zwuup, 2005 (III), 7-8.

112 Waterbolk, 1980, 68; Zwuup, 2006 (I), 20.
113 Zwuup, 2006 (I), 20.
114 Bussy, 1909, 26; Waterbolk, 1980, 67-68; Zwuup, 2005 (III), 5-6.
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bestond, was dit nu teruggedrongen tot twee.115 Naast het 
Oosterzand kocht Muller vier extra percelen en liet hij hier een 
boomkwekerij aanleggen. Tevens werd in 1904/1905 een woning 
gebouwd voor de boswachter die het beheer van het Ooster- en 
Westerzand op zich zou nemen.116 Deze woning bestaat nog altijd 
en is gelegen aan de Postweg bij de Oude Nieuwe landen.

Uiteindelijk werd in 1902 begonnen met het daadwerkelijk 
intomen van het stuifzand door heideplaggen over het open 
zand te leggen. Ook heidemaaisel, aardappelloof en stro van 
koren werd hiervoor gebruikt (afbeelding 3.10).117 Het werk 

werd gecoördineerd door de Nederlandse Heidemaatschappij die 
werkelozen uit de omgeving inzette voor het werk. Het Oosterzand 
was tussen 1909 en 1912 geheel bebost, vooral met lokaal gekweekte 
tweejarige grove dennen (Pinus sylvestris).118 Ook zeeden (Pinus 
pinaster) en bergden (Pinus mugo) zijn hier geplant met hier en 
daar een zomereik (Quercus robur).119 Het oostelijk deel van het 
Westerzand was pas in 1918 voor ruim de helft bebost. Het gedeelte 
van het Westerzand ten westen van de Studentenkampweg, is nooit 
ingeplant met bos. Waarschijnlijk was dit weer het gevolg van de 
tegenvallende financiële situatie van de Oranjebond. Tegenwoordig 
is het oostelijke gedeelte wel veelvuldig begroeid met grove dennen, 
maar dit is door natuurlijke verjonging tot stand gekomen.120 Het 
gebied is in de navolgende decennia gestaag dichtgegroeid. Vanaf 
de jaren ’50 zijn kleine bosjes te zien. In de jaren ’60 waren deze al 
duidelijk uitgegroeid, waarna het gebied in de jaren ’70 uiteindelijk 
grotendeels dichtgroeide.

Na het overlijden van de heer Muller in 1907 is het 
Oosterzand verkocht aan de N.V. Maatschappij voor Heide- en 
Stuifzandontginningen te Amsterdam.121 In 1931 verkocht deze 
organisatie het bosgebied door aan Jonkheer Bertram Philip 
Sigismund Albrecht Storm uit het Overijsselse Ommen. Zoals eerder 
aangegeven is de Oranjebond in 1923 opgegaan in de Nederlandsche 
Heidemaatschappij. Het jaar daarop kwam het Westerzand in 
handen van deze Maatschappij die het in 1931 weer verkocht aan 
de eerdergenoemde Jonkheer Storm. Het Ooster- en Westerzand 
kwamen hiermee in eigendom van één en dezelfde eigenaar. 
Sindsdien zijn er twee opvolgers van Storm geweest, te weten de 

Afbeelding 3.10: De bebossing van het Ooster- en Westerzand werd vooral 
verricht door de werkelozen tussen 1902 en 1912. Door het stuivende zand in 
te tomen werden onder andere plaggen en aardappelloof op het stuifzand gelegd 
waarna de grove dennen, zeedennen en bergdennen gepland werden. Bron: 
archief gemeente Westerveld, fotonr. HA048508028.
115 Zwuup, 2006 (I), 20.
116 Zwuup, 2006 (I), 22; Boosten & Van Benthem, 2009, 41.
117 Zwuup, 2006 (I), 21.

118 Zwuup, 2006 (I), 22.
119 Bussy, 1909, 26; Boosten & Van Benthem, 2009, 41.
120 Keunen & Van der Veen, 2012, 76
121 Paragraaf gebaseerd op: Boosten & Van Benthem, 2009, 41.
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Duitser Freiherr Felix von Vittinghoff-Schell die het gebied in 1958 
aankocht en de huidige eigenaresse, mevrouw Renée Pigeaud, die 
het gebied met een grootte van 260 hectare in 1997 heeft gekocht. 

Kleinschalige ontginningen van de heidevelden

Naast de bebossing van de stuifzanden werden vanaf het einde 
van de 19e eeuw ook de uitgestrekte heidevelden in deze streken 
steeds verder ontgonnen, een proces dat sterk is gestimuleerd 
door de uitvinding van kunstmest. Aan de westkant werd de 
opstrekkende veenverkaveling van Wapserveen uitgebreid tot op 
het Holtingerveld, waardoor dus delen van de natte heidegronden 
in cultuurland zijn omgezet. In de jaren ’60 van de 20e eeuw was 
de huidige grens tussen ontginning en heideveld bereikt. Hierna 
zijn nauwelijks nog heideterreinen ontgonnen, wat mogelijk te 
verklaren valt door de plannen van het Ministerie van Defensie 
met dit gebied. Ook langs de oostkant van de voormalige Uffelter 
Boervaart zijn in de eerste helft van de 20e eeuw gronden ontgonnen, 
voornamelijk tot weilanden. Deze ontginning begon pas nadat 
dit vaartje niet meer als turfvaart werd gebruikt, rond 1854.122 
Aan de noordoostrand van de Uffelter es werden heidevelden 
hoofdzakelijk omgevormd tot bouwlanden. Hier lag namelijk een 
lemig laagje in de ondergrond, waardoor het vruchtbaarder was 
dan in het gebied ten noorden van de Uffelter Boervaart. Later 
zijn deze bouwlanden alsnog omgevormd tot weiland. 

Ook op de Havelterberg, op ‘het hoogste stuk’ (waarschijnlijk 
het gebied ten westen van Het Hunehuis) werd aan het einde 
van de 19e eeuw ontgonnen. Hier werd de heide omgevormd 
naar productiebossen van grove den (Pinus sylvestris) gemengd 
met berk (Betula spec.). In eerste instantie was dit één enkele 

strook, maar later werd dit uitgebreid. De gemeente Havelte had 
voor deze ontginning een subsidie aangevraagd bij de minister 
van Binnenlandse Zaken in het kader van de werkverschaffing. 
Van de aangevraagde subsidie van fl.2500,- kreeg de gemeente 
in 1893 slechts de helft. Toch is in 1894 begonnen met het werk 
onder leiding van de bekende bosbouwkundige G.C. Spengler 
die door de minister was aanbevolen en die in die jaren diverse 
toonaangevende boeken schreef over het bebossen van stuifzanden 
en heidevelden.123 Eerst moesten de grove dennen die hier reeds 
groeiden worden gerooid, omdat deze geen financiële waarde 
hadden. De gemeente besloot na advies van Spengler om het hout 
te schenken aan de arbeiders aangezien dit financieel gunstiger 
was. Vijftig arbeiders vonden bij deze ontginning werk. In maart 
1895 werd begonnen met het poten van grove den en berk.124

Net ten noordwesten van de Uffelter es is rond 1937 aan de 
Studentenkampweg door de familie Scheper een stuk heideveld 
ontgonnen (afbeelding 3.11). Deze ontginning was in volle gang in 
de tijd dat George Hendrik Voerman door het Holtingerveld liep 
en zijn vondsten deed. Blijkbaar was hij geïnteresseerd in deze 
heideontginning, want hij heeft een speciale kaart getekend en 
heeft hier relatief veel waarnemingen gedaan. Waarschijnlijk had 
dit deels te maken met de afgraving van twee grafheuvels ter plekke, 
waarvan één op de grens lag en daardoor slechts gedeeltelijk is 
afgegraven. Daarnaast heeft hij ook een dwarsdoorsnede getekend 
van de geheel afgegraven grafheuvel midden op de ontginning. 
Deze ontginning was overigens slechts één van de drie die de 
familie Scheper langs de Studentenkampweg bezat. 

122 Boosten & Van Benthem, 2009, 39.
123 Spengler, 1891, 1894.
124 Paragraaf gebaseerd op: Zwuup, 2005 (IV), 10-12.
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3.3 Het landschap in de tijd van George Hendrik Voerman

Voerman maakte foto’s van het landschap op locaties 
waar hij veel steentijdartefacten vond. Deze foto’s, die hij 
vooral in de jaren ’30 nam, vormen een waardevolle bron 
voor landschapsonderzoek en geven ons een helder beeld van 
het landschap van het Holtingerveld in die periode. In totaal 
zijn 152 foto’s bewaard gebleven met onderschrift. Daarnaast 
heeft Voerman gedetailleerde landschapskaarten getekend 
van het Holtingerveld. De kaartencollectie bestaat uit één 
overzichtskaart en twintig detailkaarten. De overzichtskaart laat 
zien waar de overige kaarten gesitueerd zijn en geeft een indruk 
van het landschap en begroeiing van het westelijke deel van het 
Holtingerveld (afbeelding 3.12). In het oostelijke deel mocht 

hij niet komen, omdat dit privébezit was. De detailkaarten geven 
nauwkeurig weer hoe het landschap er in die tijd uitzag. Daarbij 
tekende hij zelfs afzonderlijke bomen in die hij in het open veld zag 
staan. Ook werden alle archeologische vondsten op de detailkaarten 
opgeschreven, elk met volgnummer. Daar waar veel vondsten uit 
dezelfde periode werden gevonden gaf Voerman het gebied een 
kleur: groen voor het Mesolithicum, rood voor het Paleolithicum en 
blauw voor neolithische vondsten. 

Met behulp van de kaarten van Voerman zijn de locaties van de 
foto’s in veel gevallen nog te achterhalen. Zelfs de richting waarin de 
foto’s zijn genomen tekende hij in op de kaarten. Aangezien Voerman 
zich bij zijn zoektocht naar archeologische vondsten hoofdzakelijk 
richtte op de toenmalige stuifzandgebieden, heeft de meerderheid 

Afbeelding 3.11: Detail van de door Voerman getekende kaart van de ‘Ontginning 
Scheper’. Hij vond deze ontginning dusdanig interessant dat hij een kaart 
tekent waarop de drie grafheuvels duidelijk ingetekend werden. Collectie: Drents 
Museum, Assen.

Afbeelding 3.12: Deze kaart is een detail van de overzichtskaart die Voerman 
tekende. Hierop is globaal de begroeiing te zien. Eveneens staan de locaties van 
de deelkaarten aangegeven. Onder andere deze kaarten laten zien hoe nauwkeurig 
hij te werk ging. Collectie: Drents Museum, Assen. 
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van zijn foto’s op die gebieden betrekking, hoewel regelmatig ook 
heidevelden gefotografeerd zijn. Hij liet de foto’s afdrukken, plakte 
ze in een schriftje en noteerde daarbij wat op de foto te zien was. 
Vaak ging deze begeleidende tekst over begroeiing maar ook over 
allerlei andere landschappelijke verschijnselen, zoals greppels of 
bijzondere vormen in het stuifzand. En uiteraard schreef hij ook 
over zijn archeologische vondsten ter plekke. Alles bij elkaar zijn 
de kaarten en notitieboekjes van Voerman in landschapshistorisch 
en archeologisch opzicht een zeer waardevolle informatiebron.

Voerman aan de zuidkant van Holtinge

Het landschap op de foto’s van Voerman was in die tijd nog erg 
open, veel opener dan tegenwoordig. Hoewel aan de horizon vaak 
wel bebossing te zien is, overheersen toch steeds de uitgestrekte 
vlakten van heide of open zand (afbeelding 3.13). De Holtingerhoek, 
ten zuiden van Holtinge, was zo’n met heide begroeid open 
terrein waar ook de schietbaan lag. Hier werden schietoefeningen 
gehouden in de richting van een stuifzandheuvel die Voerman de 
‘Kogelvangersheuvel’ noemde. De begroeiing bestond hier alleen 
uit oude struikachtige heide (Calluna vulgaris). De kogelvanger 
zelf was deels begroeid met heidepollen en korstmos, maar 
bestond hier en daar ook nog uit open stuifzand. Vanaf 
deze heuvel richting het noorden tot aan de strook 
aangeplante naaldbos op de Havelterberg was het 
veld alleen begroeid met heide (Calluna vulgaris en 
vermoedelijk Erica tetralix). De enige uitzondering 
vormde een ven dat Voerman ‘t Uttertje’ noemde, 
een veldnaam met onbekende betekenis. Een groot 
gedeelte van dit gebied is tegenwoordig in gebruik als 
weiland. Een ander deel is bedekt met bos. Nog slechts 
een klein gedeelte van het eertijds zo uitgestrekte 

heideveld is tot op de dag van vandaag heide gebleven. De 
kogelvanger bestaat nog wel altijd uit open stuifzand, hoewel in 
dit gebied geen actieve verstuiving meer plaatsvindt.

Voerman heeft ook veel foto’s gemaakt langs het Studentenpad 
(vanaf de Holtingerhoek richting Holtinge), dat overgaat in de 
Studentenkampweg. Vanaf de Holtingerhoek fotografeerde hij in 
de richting van Holtinge. In vrijwel alle beschrijvingen noteerde hij 
dan ook dat de bosschages aan de horizon behoren tot het gehucht 
Holtinge. Het terrein langs de weg tot aan het gehucht Holtinge 
bestond indertijd uit heide. Een gedeelte van dit heidegebied is 
ook nu nog aanwezig. Ook het dennenbos op het Uffelterzand 
is in de verte zichtbaar op foto’s van deze reeks. Langs de weg 
stonden in de tijd van Voerman kleine berkenboompjes. Deze 
berkenboompjes zijn ondertussen verdwenen. Nabij de Holtinger 
es lagen aan het Studentenpad twee ontginningen die werden 
gebruikt als grasland. Alleen de ontginning aan de noordkant van 
deze weg is tegenwoordig nog in gebruik, zij het extensief. Langs 

Afbeelding 3.13: In veel foto’s van Voerman is de weidsheid en openheid van het 
veld te zien. Op de achtergrond is een strook bos te zien van een aangelegd bos 
op de rug van de Havelterberg. Verder bestaat het gehele gebied uit heide. Dit 
was een algemeen beeld van het Holtingerveld. Collectie: Drents Museum, Assen. 
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de weg en deels ook op de ontginningen heeft Voerman zeer veel 
vondsten van mesolithische ouderdom gedaan.

Het Uffelterzand was in 1935 al grotendeels vastgelegd, op 
een aantal plaatsen door bosaanplant, maar vooral doordat het 
overgroeid was geraakt met korstmossen en heide. De foto’s 
laten ook al een groot aantal jonge grove dennenboompjes 
zien (afbeelding 3.14). Voornamelijk op de hellingen van de 
stuifzandheuvels waren soms nog stukken open zand aanwezig. 
Deze heuvel heeft Waterbolk getypeerd als een natuurlijke 
duinvorming die stamt uit het Laat-Glaciaal. In de IJzertijd is de 
top er vanaf gewaaid, waarschijnlijk als gevolg van ontbossing door 
de toenmalige bewoners (afbeelding 2.7 profiel 1 en 2 op pagina 
24).125 Tegenwoordig is nagenoeg het hele Uffelterzand begroeid 
met bos. Op het Holtingerzand waren grotere gebieden met open 
stuifzand te vinden, hoewel ook hier in de tijd van Voerman reeds 
het grootste gedeelte was vastgelegd. De begroeiing bestond hier 
dan ook vooral uit korstmos en heide, met aanmerkelijk minder 
grove dennen dan op het Uffelterzand. Dit houdt waarschijnlijk 
verband met het feit dat hier nooit bos is aangeplant en op 
delen van het Uffelterzand wel. In het Holtingerzand lag een 
stuifzandgebiedje dat Voerman ‘Hof’s Zandje’ noemde en waar 
hij een aantal mesolithische vondsten deed. Het was gelegen 
aan de zuidkant van de Kolonie bij de boerderij van de familie 
Hof. Meer richting de Studentenkampweg, tussen de uitloper van 
de Havelterberg en de Kolonie was het gebied vooral begroeid 
met korstmos met hier en daar een heidepol. Voerman schreef 
bij veel foto’s van dit gebied over keisteentjes die open in het 
veld zichtbaar waren. Hier ligt echter geen keileem binnen 1,2 
m diepte, dus moeten de keisteentjes getransporteerd zijn 

vanaf de Havelterberg waar wel ondiepe keileemlagen voorkomen. 
Wellicht zijn de steentjes in de laatste ijstijd met het water vanaf de 
Havelterberg getransporteerd naar dit gebied. Ten westen van Hof’s 
Zandje vond Voerman veel mesolithische vuurstenen artefacten. 
Hier was het terrein zeer dun begroeid met korstmos met op de 
flanken heide en hier en daar een boompje. Op de lagere delen was 
nog open stuifzand zichtbaar.

125 Waterbolk & Van Andel, 1951, 144, mondelinge mededeling H.T. Waterbolk.

Afbeelding 3.14: Het Uffelterzand was al gestaag aan het dichtgroeien in de tijd dat 
G.H. Voerman zijn vondsten deed, in de jaren ’30 dus. Dat laat deze foto ook zien. 
Op de achtergrond is volgens Waterbolk & Van Andel (1951) een Laat-Glaciaal duin 
zichtbaar, met een hoogte van 13 m boven NAP. Collectie: Drents Museum, Assen. 
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Dichtgroeiende stuifzanden rond de Kolonie

De Kuil, gelegen tegen de westrand van de Kolonie, is eveneens 
een vastgelegde uitblazingskom. Op de foto’s uit 1938 is het 
proces van vastlegging reeds te zien. De stuifzandrand is begroeid 
met korstmos en helm (Ammophila arenaria), op de bodem van de 
laagte groeide hier en daar een heidepol. Ook zijn enkele jonge 
grove dennen te zien die voornamelijk op de top groeiden. De Baai, 
die aan de westkant van de Kuil aangesloten was via een smalle 
doorgang, bestond in de laagten nog uit stuifzand. De flanken 
waren begroeid met korstmos en helm, maar nog nauwelijks met 
dennenboompjes. Ook hier, vooral in het open stuifzand, vond hij 
mesolitische voorwerpen. Tegenwoordig is nog een gedeelte van 
het Holtingerzand open, voornamelijk ten westen van Hof’s huis, 
hoewel toch ook hier het grootste gedeelte uit dennenbos bestaat. 
De heide is hier zo goed als geheel verdwenen.

Ten noorden van de Kuil ligt de ‘3e Kuil’ van Voerman. Hier vond 
hij veel artefacten uit het Laat-Paleolithicum (Hamburgcultuur). 
Een gedeelte van deze ‘3e Kuil’ bestond nog uit open stuifzand 
maar de meerderheid was begroeid met korstmos met hier en 
daar een heide- of helmpol wat vooral op de stuifzandwal groeide. 
Opvallend bij deze locatie is dat er nog geen enkele grove den te 
zien is op de foto’s. Deze zouden hier wel voeten in de aarde zetten, 
maar recentelijk zijn de grove dennen hier gerooid waardoor de 
kuil weer beter zichtbaar is. Het korstmos groeit hier echter nog 
wel, waardoor het zand niet kan verstuiven.

Aan de andere kant van de Studentenkampweg, tegen de 
Smeenholten, het noordwestelijke gedeelte van de Uffelter es 
aan, lag de ontginning van de familie Scheper. Omdat hier een 
ontginning plaatsvond, heeft Voerman hier een groot aantal 

foto’s gemaakt. De foto’s zijn genomen in 1937 toen men hier 
daadwerkelijk aan het ontginnen was. Ook zal de afgraving van 
één grafheuvel (tumulus), die midden op de ontginning lag, zijn 
interesse hebben gewekt. Een tweede grafheuvel was grotendeels 
afgegraven, een klein gedeelte hiervan lag namelijk net buiten de 
perceelsgrens van de Ontginning Scheper. Op één van de foto’s is 
de deels afgegraven middelste grafheuvel te zien met een hol erin 
(afbeelding 3.15). Dit hol was bedoeld als regenschuilplaats voor 
de ontginners. De ontginning bestaat nog altijd en is tegenwoordig 
in gebruik als grasland. 

Het Westerzand was in 1934 al grotendeels dichtgegroeid met 
heidepollen en korstmos. Vanuit de zuidkant rukten de jonge grove 

Afbeelding 3.15: Midden op het veld dat de familie Scheper in 1937 ontgon lag 
een grafheuvel die geheel is afgegraven ten behoeven van de ontginning. Deze 
ontginning ligt ten noordwesten van de Smeenholten langs het Studentenpad. In 
de grafheuvel was een kuil gegraven waar de ontginners konden schuilen wanneer 
het regende. Collectie: Drents Museum, Assen. 
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dennetjes op. Hier vond Voerman ook veel onbewerkt vuursteen 
aan het oppervlak. Omdat ondiep onder de oppervlakte keileem 
voor komt zijn de steentjes ter plekke waarschijnlijk door 
het wegstuiven van het bovenliggende laagje dekzand aan 
het oppervlak komen te liggen. Vooral in de noordwesthoek 
van het Westerzand lag nog veel stuifzand bloot. Op enkele 
van zijn foto’s is ook een fenomeen te zien dat Voerman een 
‘aardpyramide’ noemt (afbeelding 3.16). Dit is een stuk grond 
waar de bodem wat lemiger is, daardoor meer vocht vasthield 
en niet of nauwelijks verstoof. De directe omgeving verstoof 
daarentegen wel waardoor een kolom grond bleef staan tussen 
de uitgestoven laagten. Tegenwoordig spreken we van een ‘fort’. 

Op de flanken van de stuifzandheuvels kwam ditzelfde verschijnsel 
soms ook voor, maar dan vaak omdat de wortels van een grove den 
het zand vasthield waardoor het niet kon verstuiven. Richting het 
oosten was het Westerzand steeds dichter met heide begroeid.

Het terrein in het meest noordelijke deel van het Westerzand, 
gelegen bij het veencomplex de Stippert, bestond nog grotendeels 
uit open stuifzand. Toch waren ook hier al stukken begroeid met 
korstmos, heide en een sporadische grove den. De grove dennen 
kwamen overigens alleen voor op de stuifzandkoppen. Tegenwoordig 
is een groot gedeelte van het Westerzand begroeid met grove 
dennen. Op de open plekken vind je kleine heidegebiedjes en 

Afbeelding 3.16: Op het Westerzand stonden enkele kolommen aarde boven het stuifzand. Voerman noemde deze kolommen ‘aardpyramides’. Tegenwoordig wordt 
gesproken van een ‘fort’. Door lokale hogere leemgehalten in de bodemopbouw verstoof de grond hier niet. Collectie: Drents Museum, Assen. 
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plukjes open stuifzand, hoewel grotendeels vastgelegd met 
korstmossen. Het petgatencomplex* de Stippert bestaat echter 
nog wel als plas, dat in de volksmond de Meeuwenkolonie werd 
genoemd. Tegenwoordig staat het meer alleen nog bekend als ‘de 
Meeuwenkolonie’ (afbeelding 3.17). Dit is een uitblazingskom uit 
de laatste ijstijd. In het Holoceen is deze kom opgevuld met veen 
dat aan het begin van de 20e eeuw is afgegraven, zo ontstond 
een complex van petgaten. De foto laat een gebied zien met 
grassen waartussen stukjes open water liggen. Tegenwoordig zijn 
de petgaten aan elkaar gegroeid en bestaat het uit één grote 
waterplas. Rond deze plassen groeit nog heide.

3.4 Het militaire landschap (1939 – heden)

De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op het 
landschap rond Havelte. Op het Holtingerveld zijn onder meer de 
sporen van een toenmalige start- en landingsbaan, vliegtuighangars 
en vele bomkraters zichtbaar. Er is al veel geschreven over de 
invloed van de Tweede Wereldoorlog rond Havelte.126 Hier worden 
deze publicaties samengevat, waarna ook ingaan wordt op de 
landschappelijke invloed van het militaire oefenterrein uit de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. 

De voorbereidingen op de oorlog

In 1939 begon in Havelte de voorbereiding op de dreigende 
oorlog uit het oosten.127 Een luchtbeschermingsdienst werd 
opgericht, waarmee gezamenlijke oefeningen gehouden werden 
met de brandweer en de geneeskundige dienst. De zuivelfabrieken 
in de omgeving dienden met hun stoomfluiten als luchtalarm. Tot 
vijf maal toe zijn oefeningen gehouden alvorens de Duitsers in de 
meidagen van 1940 het land overnamen. 

Op 29 augustus 1939 begon de mobilisatie van manschappen 
en materieel. De Havelter mannen werden onder de wapenen 
opgeroepen, wat tot een gebrek aan arbeidskrachten op de 
boerenbedrijven leidde. Wel stond hiervoor vanuit de overheid 
een vergoeding tegenover maar velen vonden deze onvoldoende. 
Tegelijkertijd werden manschappen uit andere streken in 
Havelte gestationeerd. Deze militairen werden ondergebracht in 
Hotel Buter, Pension Götz, Café De Groot en op twee grotere 
boerderijen in het dorp (afbeelding 3.18). Toen op 10 mei 1940 
de bruggen over de Drentsche Hoofdvaart werden opgeblazen om 

Afbeelding 4.17: In deze uitblazingskom werd turf gestoken waardoor een 
petgatencomplex ontstond. Door de winning is hier later een meer ontstaan, 
genaamd de Meeuwenkolonie. Collectie: Drents Museum, Assen. 

126 Waterbolk, 1989; Van der Torre, 2004; Keunen & Van der Veen, 2012.
127 Paragraaf gebaseerd op Van der Torre, 2004, 133-134.
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de komst van de Duitsers te vertragen, vertrokken de militairen 
naar het zuidwesten. De Duitsers namen de plaatsen van de 
Nederlandse militairen in, maar hadden aanvankelijk weinig 
interesse in Havelte en omgeving. Bij de Havelterberg werden 
schietoefeningen gehouden, maar daar hield het ook wel mee 
op.128 

De aanleg en afbraak van een vliegveld bij Havelte

Vanaf september 1942 werd echter begonnen met de aanleg 
van het vliegveld te Havelte door de Duitse Bezirksbauleitung 
der Luftwaffe Drenthe. De landingsbaan zou 1800 m lang en 80 
m breed worden. Met de bouw van het vliegveld werd ook een 
grote hoeveelheid Duitse militairen in Havelte gestationeerd. 
Veel gebouwen werden gevorderd en benut als bureaus en 

slaapgelegenheid voor officieren en soldaten.129 De eigenaren van 
de gevorderde huizen vonden veelal een plek bij familieleden. 
Wanneer dit niet lukte werd in een ander dorp in de buurt een 
nieuwe woning gevonden. Aanvankelijk werden enkele huizen 
gesloopt voor de aanleg van de start- en landingsbaan, maar vanaf 
juli 1944 werd vrijwel het gehele dorp Darp met de grond gelijk 
gemaakt. De mensen werden in Ruinerwold ondergebracht, waar 
huizen waren vrijgemaakt voor de Darpers.130 Ook de Ruiterweg werd 
verplaatst aangezien de start- en landingsbaan over het oude tracé 
werd aangelegd. Behalve de landingsbaan werden ook barakken, 
hangars, bunkers, Flakstellungen en een verkeerstoren aangelegd 
op het vliegveld. Overigens werden een nood- en schijnvliegveld 
aangelegd om de geallieerde troepen in verwarring te brengen. 
Het noodvliegveld tussen Zorgvlied en Wateren, het schijnvliegveld 
bij de Oude Willem nabij Diever.131 De eerste hangars werden langs 
de Ruiterweg, zuidelijk van de start- en landingsbaan aangelegd. 
Hierin werden de vliegtuigen gestald. Deze hangars werden met 
een grote dijk omzoomd in de vorm van een hockeystick. Een dijk 
werd zo’n drie meter hoog opgeworpen ter verdediging van de 
gestalde vliegtuigen. Aan het einde van deze ‘hockeystick’ werden 
de vliegtuigen gecamoufleerd door een dak van takken, bladeren 
en heideboenders. In de tweede aanlegfase werden meer hangars 
opgebouwd aan zuidzijde van de Havelterberg. Nog later werd 
een derde complex van hangars aangelegd, ten noordoosten van 
de startbaan. De dijklichamen van de hangars aan de zuidkant van 
de Havelterberg zijn bewaard gebleven. Tussen de startbaan en de 
hangarcomplexen was een netwerk van rolbanen aangelegd, deze 
infrastructuur is nog altijd in gebruik als lokale ontsluitingswegen 
of als paden. 

128 Van der Torre, 2004, 139.

Afbeelding 3.18: De militairen die van buiten Havelte en omstreken kwamen 
werden ondergebracht in onder andere Café de Groot. Deze foto van december 
1939 werd genomen voor het café. Bron: archief gemeente Westerveld, fotonr. 
HA 028101181.

129 Van der Torre, 2004, 139.
130 Waterbolk, 1989, 221; Van der Torre, 2004, 141.
131 Keunen & Van der Veen, 2012, 66.
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Voor de aanleg van het vliegveld was veel zand nodig, zowel 
voor de startbaan als voor de rolbanen en de hangars. Dit zand 
werd in de directe omgeving gewonnen. Zo is een gedeelte van 
de Havelterberg in de omgeving van de hunebedden afgegraven. 
Aan de noordkant van de Havelterberg, nabij de Van Helomaweg, 
zijn enkele steilranden zichtbaar die hier nog aan herinneren. Ook 
is zand gewonnen bij het Uffelterzand. Naast zand was ook gras 
nodig voor het rolveld langs de start- en landingsbaan. Dit werd 
opgevoerd van de weilanden aan de andere zijde van de Drentse 
Hoofdvaart. De start- en landingsbaan is tot op de dag van vandaag 
nog steeds waarneembaar in het terrein. 

De Kolonieweg vanuit Havelte is een voorbeeld van een nog 
in gebruik zijnde rolbaan. Het hoogteverschil tussen de weg en 
het omliggende terrein is een gevolg van de zandafgraving. Langs 
de Kolonieweg was een smalspoor aangelegd voor het transport 
van de grote hoeveelheden zand. Daarnaast was voor de aanvoer 
van materiaal voor het vliegveld een aftakking vanuit het spoor in 
Meppel aangelegd (afbeelding 3.19). Ook de Drentsche Hoofdvaart 
werd voor dit doeleinde veel gebruikt.132

Op 16 en 17 september 1944 voerden de geallieerden, 
in het kader van operatie Market Garden, het eerste grote 

Afbeelding 3.19: In het Uffelterzand langs de Kolonieweg ligt nog een gedeelte van het smalspoor waarmee het zand vervoerd werd naar de startbaan. Bomkraters zijn 
nog stille getuigen van de luchtaanvallen. Foto: Www.toonbeeldbank.nl - Frans de Vries.

132 Van der Torre, 2004, 147.
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bombardement op het vliegveld uit. Op dat moment werkten 
meer dan drieduizend tewerkgestelde mensen op het vliegveld. 
De landingsbaan werd echter niet ernstig beschadigd en was 
snel hersteld. Half februari 1945 werd naast het grote hunebed 
een kuil gegraven en de stenen van het hunebed werden daarin 
gedeponeerd. Dit werd gedaan omdat de hunebedden een 
goed herkenningspunt vormden voor de vliegtuigen. Het kleine 
hunebed was reeds verdwenen onder een bult zand die vergraven 
was voor de aanleg van een hangar.133 Op 24 maart 1945 werd 
het tweede grote bombardement uitgevoerd met Amerikaanse 
B-17-bommenwerpers (afbeelding 3.20).134 Dit bombardement 
was een onderdeel van operatie Plunder bij het oversteken van 
de Rijn bij Wesel en verwoestte het vliegveld onherstelbaar. Vele 
bouwwerken die niet door het bombardement waren geraakt 
werden door de Duitsers voor hun terugtocht opgeblazen. Door 
de snelle opmars van onder andere de Canadezen hadden de 
Duitsers echter niet genoeg tijd om alle gebouwen op te blazen. 
Na de oorlog zijn deze gebouwen gebruikt als noodwoningen.135 
Tussen 1947 en 1948 werd het grote hunebed weer hersteld onder 
leiding van Van Giffen. Door archeologisch onderzoek naar het 
hunebed in 1918, dat Van Giffen overigens zelf had uitgevoerd, 
was het mogelijk het hunebed te reconstrueren.136 

Militair gebruik van het veld na de oorlog

Na de oorlog werd Darp op een andere locatie herbouwd. 
Hiervoor waren verschillende redenen. Ten eerste wist men niet 
wat er met het vliegveld zou gaan gebeuren. Zou het opnieuw in 
gebruik worden genomen of niet? Daarnaast was de oude locatie 

133 Waterbolk, 1989, 203.
134 Aalderen, 2011.
135 Waterbolk, 1980, 54; Van der Torre, 2004, 161.
136 Waterbolk, 1989, 204.

Afbeelding 3.20: Na een eerste, deels geslaagde, bombardement op het vliegveld 
wilden de geallieerden het deze keer goed doen. Op 24 maart 1945 werd het 
vliegveld van de kaart geveegd door Amerikaanse B-17 bommenwerpers. Deze foto 
werd een dag voor dat bombardement gemaakt. Bron: RAF.
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van Darp vanuit een verkeersoogpunt niet doelmatig. Als laatste 
reden werd aangedragen dat men vanuit landschappelijk oogpunt 
de oude locatie niet fraai vond. 

Het Ministerie van Oorlog kreeg na de Tweede Wereldoorlog 
belangstelling voor het Holtingerveld vanwege het aanwezige reliëf 
en de landschappelijke diversiteit van de begroeiing.138 In Drenthe 
rees echter veel verzet tegen een groot militair oefenterrein, onder 
andere door de gemeente Havelte, de Gedeputeerde Staten en 
de bevolking, maar ook door natuurorganisaties.139 In 1948 huurde 
het ministerie ongeveer 300 hectare van de gemeente Steenwijk 
ten oosten van de Van Helomaweg. Dit gebied werd gebruikt als 
trainingslocatie voor militairen gelegerd in de Steenwijkse Van 
den Kornputkazerne (afbeelding 3.21). Toen men in 1952 begon 
met de bouw van de Johannes Postkazerne, bleek het 300 hectare 
oefenterrein bij de kazerne te klein. Tot 1956 kocht Defensie daarom 
gronden aan op het Holtingerveld, waarmee het oefenterrein 
Havelte-Oost ontstond. In de praktijk gebruikte Defensie het 
gebied vooral voor kleinschalige oefeningen. Die bestonden uit 
het opslaan van bivakken, kaartleesoefeningen en al dan niet 
gemotoriseerde gevechtssimulaties. In 1981 waren er plannen om 
het huidige militaire oefenterrein Havelte-Oost om te vormen naar 
een toekomstig Compagniesoefenterrein (COT) van maar liefst 
1000 hectare. Het terrein zou intensiever dan voorheen gebruikt 
worden voor oefeningen in compagnies- en bataljonsverband.140 
Het plan Havelte-Oost van Defensie ontlokte veel kritiek. De 
leefbaarheid van omwonenden zou worden aangetast, evenals 
de recreatieve mogelijkheden. Daarnaast was men bang voor het 
verlies van arbeidsplaatsen in de agrarische sector. Ook natuur 

en landschap zouden onder de omvorming lijden. Door het grote 
maatschappelijke protest werd uiteindelijke afgezien van de 
Compagniesoefenterrein en werd gestreefd naar een COT-minus 
dat 750 hectare zou beslaan. Hiervan zou 450 hectare binnen het 
bestaande oefenterrein Havelte-West vallen, voor de overige 300 
hectare moest nog een locatie gevonden worden. Dit zou mogelijk 
zijn in het reeds bestaande oefenterrein Havelte-Oost. Voorafgaand 
is in 1986-1987 door archeoloog Sake Jager van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (tegenwoordig de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed) een uitgebreide archeologische 138 Jager, 1992, 20.

139 Hanskamp, 2012, 246.
140 Ministerie van Defensie, 1981, 62.

Afbeelding 3.21: Na de oorlog werd het Holtingerveld veelvuldig gebruikt als 
oefenterrein voor militairen. Naast oefeningen met manschappen werd hier ook groot 
materieel ingezet. Foto: Hans Dekker, Havelte.
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inventarisatie verricht.141 De intensivering van het militair 
gebruik op het Holtingerveld is uiteindelijk niet doorgegaan, 
omdat het gebied in zowel archeologisch als ecologisch opzicht 
te bijzonder was. 

Tot eind 2010 besloeg het militair oefenterrein ongeveer 1300 
hectare waarvan Defensie een gedeelte van Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en particulieren huurde. Een groot gedeelte 
daarvan is in 2010 afgestoten door Defensie omdat de landmacht 
vanwege bezuinigingen en veranderingen binnen de NAVO slonk. 
De administratieve kant van de verkoop is echter nog niet rond. 
Ongeveer de helft van het af te stoten terrein (484 hectare) 
is in eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 
particulier Pigeaud en werd gepacht door Defensie. Van het af te 
stoten gebied dat wel in eigendom van Defensie is wordt ongeveer 
255 hectare verkocht aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten 
en particulieren. Het resterende gebied werd via openbare 
inschrijvingen verkocht aan de hoogste bieder. Hierbij werden 
wel eisen opgesteld om de hoge ecologische- en archeologische 
kwaliteit van het gebied te behouden.142

3.5 Het huidige landschap

Sinds 1960 kwamen de uitvoeringen van de ruilverkaveling in 
een stroomversnelling.143 Daarvoor waren de essen in de omgeving 
reeds aangepakt zoals de Wallinger- en Eursinger es. Vooral na 
1955, werden de plannen grootschaliger en omvangrijker dan 
eerder. Hierbij werd ten dele gekeken naar de gevolgen voor 
de cultuurhistorische waarden van de gebieden. In Havelte en 
Uffelte was een dergelijke grootschalige ruilverkaveling nog 

uitgebleven, hoewel de Uffelter es al wel in de jaren ’50 voor het 
eerst een weinig ingrijpende ruilverkaveling onderging. In de jaren 
’70 kwamen de Havelter- en Uffelter es weer in beeld. Vooral de 
landbouworganisaties vonden, met instemming van rijk, provincie 
en gemeenten, een ruilverkaveling nodig. Na veel onderhandelen 
en het sluiten van compromissen in de tweede helft van de jaren 
’70 was het plan ‘ruilverkaveling Havelte’ net na 1980 voltooid en 
kon het uitgevoerd worden. Bij deze ruilverkaveling is wel rekening 
gehouden met het oude wegenpatroon en de historische bosrand 
aan de noordrand van de es.144 

Natura2000 is een netwerk van zeer bijzondere natuurgebieden 
in Europa. De Europese Unie heeft dit netwerk in het leven geroepen 
om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. In Nederland 
zijn inmiddels 162 gebieden in Brussel aangemeld als Natura2000-
gebied, waarvan veertien in Drenthe. Ook het Holtingerveld - onder 
de naam Havelte-Oost - is in 2003 aangemeld in Brussel. In dit 
gebied komen elf verschillende soorten habitattypen* voor, die het 
beschermen waard zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de heischrale 
graslanden en natte heides op de Havelterberg, hoogveentjes, 
stuifzand en oud eikenbos.145 In de habitattypen komen veel 
bijzondere en te beschermen soorten voor zoals de tapuit. Bovendien 
is het gebied Europees van belang voor de kamsalamander en de 
gevlekte witsnuitlibel.

Om de waardevolle natuur in Natura2000-gebieden te 
beschermen en te bewaren is het nodig om hiervoor beheerplannen 
op te stellen. Ook voor het Holtingerveld is een dergelijk plan 
opgesteld (ontwerpplan 2013). Vooruitlopend hierop is in 2008 een 
‘Integraal Plan Havelte-Oost’ opgesteld, waarin de belangen van 

141 Jager, 1992, 1.
142 Dienst Landelijk Gebied, maart 2010, 3.
143 Milieuraad Drenthe, 1980, 49.

144 Milieuraad Drenthe, 1980, 49. 
145 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2003, 1.
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natuur, recreatie en ander gebruik op 
elkaar zijn afgestemd. Uitgangspunten 
uit dit plan zijn overgenomen in het 
beheerplan Natura2000. Dit beheerplan 
is opgesteld door de provincie Drenthe in 
nauwe samenwerking met de gemeente, 
het waterschap, de particuliere eigenaars 
en de terreinbeheerders. Belangrijke 
maatregelen uit het beheerplan zijn 
onder meer het verbeteren van de 
waterhuishouding om de verdroging 
op te heffen, het herstellen van open 
landschappen door opslag te verwijderen 
en het minutieus beheer van heischraal 
grasland en natte heide.146 

Het integrale plan heeft een breder blikveld en voorziet ook 
in extra voorzieningen voor bezoekers van het gebied, zoals 
het bouwen van een toegangspoort, een nieuwe schaapskooi en 
themaroutes door het gebied. Ondertussen gaan de beheerders 
door met het beheren van het landschap. Stukjes heide worden 
geplagd en bomen worden gekapt ten behoeve van bijvoorbeeld 
het stuifzand en de heidegebieden. De schaapskudde graast vooral 
op vergraste stukken heide (afbeelding 3.22).

3.6 Synthese hoofdstuk 2 en 3

Welke langetermijnontwikkeling heeft het Holtingerveld in 
fysisch-geografisch en historisch-geografisch opzicht doorgemaakt 
vanaf het Pleistoceen tot heden?

146 BügelHajema Adviseurs, 2009, 13.

Gedurende de Saale ijstijd werd de fundering gelegd voor het 
Holtingerveld. In verschillende perioden vormden ijslobben de 
Havelterberg. Aan het einde van het Saalien en gedurende het 
Weichselien werden de dekzanden afgezet, ontstonden pingo’s en 
uitblazingskommen die allen nog altijd zichtbaar in het veld liggen. 
Aan het einde van het Weichselien begon het warmer te worden 
waardoor de voormalige poolwoestijn begroeid raakte met planten 
en werd het gebied natter. Hierdoor ontstond een tweedelig 
landschap: de veengebieden en de drogere bossen. Bomen als 
linde, eik, berk, den en hazelaar bepaalden het bosbeeld. Op en 
rond het Holtingerveld waren al vroeg mensen actief hetgeen blijkt 
uit de grote vondstencollectie van de amateurarcheoloog G.H. 
Voerman, alsook de beide hunebedden en de talloze grafheuvels 
uit verschillende perioden. 

Afbeelding 3.22: Het Holtingerveld vandaag de dag, een divers natuurgebied. Foto: 
E.W. Kuiper, Groningen.
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Datering Landschap Bijzonderheden

240.000-130.000 Jaar 
geleden

Overdekt met een dik 
ijspakket

Havelterberg gevormd

120.000-11.500 Toendraklimaat met 
nauwelijks begroeiing

Dekzanden afgezet

14.500-1.500 Veengebied, hoogten droger 
met eiken-lindebossen

Grootschalige veengroei ten 
noorden van de Havelterberg

1000-1500 na Christus Steeds meer open door 
overexploitatie van bossen

Grote schaapskuddes en 
ander vee worden op de 
velden geweid, flinke groei 
van de bevolking

1040 Uitbreiding heideareaal Door schenking krijgt de 
Bisschop van Utrecht het 
recht op gebruik van de 
woeste gronden

1700-1850 Ontstaan stuifzanden Nog grotere schaapskuddes, 
gehouden voor de mest

1770-1780 Aanleg Drentse Hoofdvaart

1787-1854 Aanleg en gebruik Uffelter 
Boervaartje. Winning van 
turf onder andere in de 
Kolonie en het Brandeveen

1898-1918 Weer dichter bebost De stuifzanden worden 
vastgelegd door het 
aanplanten van bos

1900-1960 Meer heide wordt ontgonnen Dankzij de komst van 
kunstmest kunnen stukken 
heide ontgonnen worden tot 
graslanden

1934-1941 Landschap begint dicht 
te groeien, stuifzanden 
vastgelegd

G.H. Voerman doet vele 
Steentijd vondsten

1940-1945 Verstoringen door de aanleg 
van het vliegveld aan de 
zuidkant Havelterberg

Tweede Wereldoorlog

1945-heden Gebruik Holtingerveld door 
Defensie

1970-1985 Ruilverkaveling essen

2003 Toekenning Natura2000 aan 
Holtingerveld

Tabel 2: Chronologische tabel waarin voor het Holtingerveld de grote veranderingen 
in het landschap of gebeurtenissen samengevat zijn. 

Tijdens de Volle Middeleeuwen werden de woeste gronden 
geschonken aan het Bisdom Utrecht, waarna de Kapittel van Sint 
Pieter het recht had op de pachten en de jacht. Ook werd in 
Uffelte de curtis dat in het gebied de Leemgraven stond het 
centrum waar de pachten verzameld werden en naar Utrecht 
werden verscheept. Dit had als gevolg dat Uffelte, maar ook 
Havelte sterk groeiden. Dit had indirect ook zijn uitwerking 
op het landschap. Zo is de Uffelter es één van de grootste in 
Drenthe. Door een toename van de veestapel (vooral schapen 
en runderen) degradeerde meer en meer bos terwijl het 
areaal heide uitgebreid werd. De veestapel breidde dusdanig 
uit dat het landschap overgeëxploiteerd werd. Dit had grote 
stuifzandgebieden tot gevolg die later ook de vruchtbare essen 
aantastten. Pas vanaf het einde van de 19e eeuw kon men 
effectief de stuifzanden bedwingen door grootschalige aanplant 
van vooral dennenbomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd ten noorden van Havelte een vliegveld aangelegd door de 
Duitsers. Deze aanleg heeft een grote stempel gelegd op het 
landschap. Niet alleen de start- en landingsbaan is nog altijd 
zichtbaar, ook de rolbanen en hangars liggen nog deels in het 
landschap. De verkaveling op de zuidhelling van de Havelterberg 
is hierdoor ingrijpend veranderd. Na de oorlog bleef het terrein 
in militaire handen en gebruikte Defensie het Holtingerveld als 
oefenterrein. Maar vanwege de grote waarde vanuit archeologisch 
en ecologisch oogpunt is het terrein uitgeroepen tot Natura2000-
gebied waardoor het een beschermde status heeft gekregen. 
Defensie is op het moment haar terreinen aan het afstoten op 
het Holtingerveld waardoor het grotendeels in handen komt van 
natuurbeschermingsorganisaties. 
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4. Het gehucht Holtinge

4.1 Inleiding

Het gehucht Holtinge is gelegen op de Havelterberg ten 
noorden van Havelte tussen het Uffelter- en Holtingerzand in 
(afbeelding 4.1). Tegenwoordig bestaat het uit drie boerderijen. 
In het verleden is het niet veel groter geweest. Het grondgebruik 
bestaat uit weilanden waar paarden grazen, onder andere 
van de manege en camping ’t Holtingerzand. De ontginning is 
omzoomd door bos, waarvan het bos in het zuiden het meest 
jong is. Aan de noordkant van de ontginning ligt het oudste stuk 
bos. Op een aantal plaatsen is aan de vorm van eikenbomen 
nog te zien dat het bos gebruikt werd als hakhout* en werd 
aangetast door schapen. Halverwege de ontginning staan de 
boerderijen van Holtinge. Overigens zijn dit geen boerderijen 
meer te noemen. De meest westelijke (Holtingerrondweg 1) is 
namelijk een vakantiehuis en de andere twee houden nog wel 
paarden, maar die vormen niet de hoofdbron van inkomsten. 
Twee van de boerderijen staan aan de Holtingerrondweg. Dit 
is een zijweg van de Studentenkampweg die langs de zuidkant 
over de ontginning loopt waarna het aan de oostkant langs de 
es naar het noorden richting Wapserveen loopt. Aan de oostkant 
staat de derde boerderij (Studentenkampweg 2); de manege en 
camping. Ten westen van de es en het bijbehorende bos ligt een 
heideveld en een fietspad dat naar de Hunebedweg leidt. Vooral 
het zuidelijke gedeelte van de ontginning bevat veel houtwallen.

Rond het gehucht Holtinge zijn enkele prehistorische relicten 
gevonden door verschillende archeologen.147 Ten noordoosten 
van het gehucht liggen vier grafheuvels, waarvan één geheel 
afgegraven tumulus, allen gedurende de Vroege- en Midden-
Bronstijd opgeworpen. Daarnaast is een grafveldje gevonden die 
tijdens de Romeinse en Merovingische tijd was ontstaan.148 Aan 
de noordwestkant van Holtinge lag een grafheuvel die gedurende 
de Midden-Bronstijd in gebruik is geweest. Tenslotte ligt aan de 
zuidwestkant van Holtinge een cluster van dertien grafheuvels uit 
de Midden- tot Late-IJzertijd.149 Het gebied westelijk van Holtinge is 
in de gehele IJzertijd gebruikt als woonplek en bouwland. Restanten 
van het raatakkercomplex zijn hier nog te vinden. Waterbolk en 
Jager hebben restanten hiervan gevonden.150

Over de ontginning en ontwikkeling van Holtinge is nog weinig 
bekend. Er zijn enkele zeer algemene of juist gedetailleerde 
vakspecifieke onderzoeken geweest, maar nog nooit een 
overkoepelend interdisciplinair onderzoek naar dit gehucht. 
Het voorliggende onderzoek geeft een eerste opzet naar een 
betere kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van Holtinge 
of soortgelijke gehuchten. In dit deel wordt antwoord gegeven 
op de tweede hoofdvraag van de scriptie: Hoe en wanneer is de 
historische nederzetting en ontginning Holtinge ontstaan en welke 
langetermijnontwikkeling hebben het landschap en het landgebruik 
van de nederzetting, de es en het omringende bos doorgemaakt tot 
aan de dag van vandaag?

147 G.H. Voerman, Dr. A.E. van Giffen, S.W. Jager. 
148 Jager, 1992, 57-61.
149 Jager, 1992, 54-55.
150 Waterbolk & Van Andel, 1951, 152; Jager, 1992, 29.
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Afbeelding 4.1: Het gehucht Holtinge met namen die tegenwoordig in gebruik zijn. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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4.2 Boerderijen en bewoners van Holtinge door de 
eeuwen heen

Inleiding

De vroegere bewoners van Holtinge zijn achterhaald via 
verschillende registers. Het oudst bewaarde is het register van 
de ‘bezaaide landen’ en werd opgesteld in 1612. Dit register 
was opgemaakt om belasting te kunnen innen dat werd geheven 
over het bouwland in eigendom van boeren. Deze belasting werd 
geheven om de tekorten van de Landschap Drenthe* aan te vullen 
en om de oorlog tegen de Spanjaarden te kunnen bekostigen.151 
Uit de overige registers uit de 17e eeuw (met uitzondering van het 
haardstederegister van 1691) is helaas geen informatie gevonden 
waardoor deze registers hier niet besproken zullen worden.152

Vanaf het einde van de 17e tot begin 19e eeuw werden de 
haardstedenregisters opgesteld.153 Deze, in eerste instantie 
eenmalige belasting, werd voor het eerst in 1672 geheven, in 
navolging van de ‘bezaaide landen’, om oplopende kosten door 
de oorlog tegen de Spanjaarden te kunnen bekostigen.154 Helaas 
zijn deze eerste registers van Uffelte niet bewaard gebleven. 
Later, toen in 1691 de Negentigjarige Oorlog tegen Frankrijk 
een aanslag deed op de kas van de Landschap Drenthe, werd 
de haardstedenbelasting weer aangehaald. Ditmaal bleef de 
belasting jaarlijks terugkomen en vanaf 1742 werd de belasting 
verhoogd door dubbel haardstedengeld te innen.155 De registers 

werden in het begin met onregelmatige tussenpozen opgemaakt, 
maar vanaf 1754 werden de lijsten elke tien jaar herzien. De 
registers werden opgesteld om overzichtelijke lijsten te vergaren 
waarin duidelijk was hoeveel belasting de Landschap Drenthe kon 
ontvangen van de boeren in Drenthe. De belasting die men moest 
betalen was deels gebaseerd op het feit dat het huis een open haard 
bezat maar voornamelijk op basis van het aantal paarden dat men 
bezat. Een boerderij met vier paarden werd gezien als een vol huis 
en moest vier Carolus gulden* betalen. Een halve hoeve hoefde 
slechts de helft daarvan te betalen, dus twee Carolus gulden. Een 
keuterboer betaalde één Carolus gulden.156 Soms kwam het ook 
voor dat iemand geen belasting hoefde af te dragen. Het nadeel 
van het gebruik van de haardstedenregisters is dat hierin alleen 
de bewoners van het huis genoemd worden, dit hoeven niet per 
definitie de eigenaren te zijn. Toch kunnen deze registers ons veel 
informatie geven, in ieder geval over de bewoners en over hoeveel 
paarden zij beschikten.

Om de verdere beschrijving overzichtelijk te houden worden 
de families in de verschillende boerderijen aangeduid met het 
adres dat in 1816 opgegeven was. In die tijd stonden er namelijk 
drie huizen op Holtinge en dat geeft de meest duidelijke opbouw 
van het gehucht Holtinge. Het gaat om de Holtingerrondweg 1, 
2 en 3 (afbeelding 4.2). Deze huisnummers zijn gekoppeld aan 
de kadastrale nummers die op de eerste kadasterkaart uit 1832 
ingetekend zijn. Dit zijn respectievelijk kadastrale nummers 
20, 25 en 33. Op deze manier weten we precies wie waar heeft 
gewoond in de afgelopen eeuwen. Van Holtingerrondweg 1 en 3 zijn 
tot 1612 de bewoners te achterhalen. Bij de middelste boerderij 
(Holtingerrondweg 2) kunnen de bewoners slechts met zekerheid 
tot 1754 herleid worden. In de oudere registers worden namelijk 

151 Brood, 1980, 7 en 61.
152 Drents Archief, Oude Staten Archieven, inv.nr.0001 845 en 858.
153 Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende belastingen de achterliggende 
redenen hiervoor zie: Brood, 1980.
154 Brood, 1980, 75.
155 Brood, 1980, 76. 156 Brood, 1980, 76.
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Afbeelding 4.2: 
De bewoners van 
Holtinge tussen 1612 
en 1832. De kaart is 
een gedigitaliseerde 
versie van de 
kadasterkaart uit 
1832. Kaart: E.W. 
Kuiper, Groningen.
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vier bewoners op Holtinge opgegeven waarvan er van twee niet 
zeker is waar ze woonden. Wel is een aanname te maken. Bij 
één van de twee bewoners staat namelijk achter de naam Lugien 
Hendriks ‘dog hout en peerd’ (heeft wel een paard). Dit kan 
erop duiden dat de familie Hendriks arm was maar toch één 
Carolus gulden moest betalen aangezien ze een paard bezaten. 
Daarnaast bezat de vroegere bewoner van dezelfde boerderij in 
1612 slechts twee schepel grond (0,18 hectare). Dit alles doet 
vermoeden dat de bewoners van dit huis voor 1754 Holtinge 
hebben verlaten. De boerderij van deze bewoners wordt in de 
verdere tekst voor het gemak Holtingerrondweg 4 genoemd. Met 
het uitsluiten van de bewoners op Holtingerrondweg 4 kunnen 
ook voor Holtingerrondweg 2 de bewoners worden afgeleid tot 
aan 1612. Waar de verlaten boerderij heeft gestaan is niet precies 
bekend. Wel geeft de markekaart uit 1768 een hint, namelijk 
dat deze boerderij noordelijk van het huis Holtingerrondweg 
2 heeft gestaan. Waarschijnlijk stond dit huis nog onbewoond 
in het gehucht ten tijde van de opmeting voor de markekaart 
waardoor deze nog is ingetekend. Deze kennis koppelend aan 
de kadasterkaart van 1832 valt toch redelijk nauwkeurig aan 
te wijzen waar de boerderij heeft gestaan (zie afbeelding 4.2). 
Grondig archeologisch onderzoek zou aanname voor de locatie 
van deze boerderij kunnen toetsen.

Bij de eerste kadasterkaart in 1832 behoorde ook een 
register, de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, waar per perceel 
informatie gegeven werd. De eigenaar van het perceel werd 
genoemd maar ook het grondgebruik en het beroep van de 
eigenaar. Deze informatie is zeer waardevol omdat we vanaf 
dit punt precies weten hoeveel grond de bewoners bezaten op 
Holtinge. Ook is het dan duidelijk wie de eigenlijke eigenaren 
waren van de gronden en de boerderijen op Holtinge.

Holtingerrondweg 1

Op Holtinge woonde in 1612 op de Holtingerrondweg 1 Wessel 
Holtinge die vijftien mudden en één schepel bouwland bewerkte. 
Dat staat gelijk aan 5,51 hectare bouwland. In 1691 moest de 
volgende bewoner, Piette Jans, twee Carolus gulden betalen. Toen 
de volgende haardstedenregister in 1742 opgemaakt werd woonde 
hier Harm Lijsen en werd ook belast met twee Carolus gulden. Vanaf 
dit moment werd echter alleen nog dubbele haardstedenbelasting 
geïnd waaruit blijkt dat Harm een keuterboer was, in tegenstelling 
tot de vorige bewoners die een half hof bewoonden en twee paarden 
bezaten. De volgende bewoner in 1754 was Jan Albers en hij moest 
vier Carolus gulden afdragen en bezat dus twee paarden voor het 
werk op het land. Vele jaren ging het vrij goed met de boerderij van 
Jan Albers, hoewel het een hard bestaan was. Pas toen Jan Albers 
en zijn familie Holtinge verlieten is een duidelijke achteruitgang 
te zien. In 1784 werd de boerderij op Holtingerrondweg 1 bewoond 
door Hendrik Schipper die slechts één Carolus gulden belasting 
betaalde. Hendrik bezat waarschijnlijk geen paard. Daarmee is het 
ook aannemelijk dat het areaal bouwland dat bij deze boerderij 
behoorde was geslonken met het vertrek van Jan Albers. Tien jaar 
later toen de volgende bewoner, Albert Coeling, de boerderij had 
betrokken bleef de grootte beperkt, ook hij moest één Carolus 
gulden betalen. Pas onder het beheer van Hendrik Lubberts die hier 
in 1804 woonde werd de boerderij weer uitgebreid en bezat de boer 
mogelijk een paard. Helaas stoppen de haardstedenregisters hier en 
zijn andere methoden nodig om achter de grootte van het bedrijf te 
komen. We zien dat de belastingen in 1842 gelijk waren getrokken 
en moesten alle boeren op Holtinge hetzelfde bedrag afdragen aan 
de Landschap Drenthe. Deze personele belasting die in 1824 in de 
registers verschijnt werd wel daadwerkelijk vastgesteld aan de hand 
van de boerderijen zelf. Aangezien de drie boerderijen opgebouwd 



70

H
o

o
fd

st
u

k 
4

waren uit één haardstede (openhaard) en drie deuren of vensters 
was de belasting voor iedereen hetzelfde, namelijk twintig gulden. 
In 1832 was dit overigens verlaagd naar vijftien gulden. 

Terug naar de grootte van de boerderij. De kadasterkaart uit 
1832 vormt hierbij een uitkomst. Hierop is namelijk te zien dat 
de groei van de boerderij aan het begin van de 19e eeuw werd 
doorgezet. Helprig Harms, die hier vanaf 1821 woonde, bezat 
namelijk 8,88 hectare grond waarvan 5,92 hectare bouwland. 
Dit was ruim één derde van de bouw- en weilanden op Holtinge. 
In ieder geval tot 1900 bleef deze boerderij bewoond door de 
nazaten van Helprig Harms. Daarna hebben hier verschillende 
boerenfamilies gewoond totdat de boerderij in 1979 grotendeels 
afbrandde.157 De boerderij werd weer opgebouwd, maar vanaf dat 
moment werd het als vakantiehuis gebruikt.

Tegenwoordig is het huis van Holtingerrondweg 1 nog het 
enige dat op de oorspronkelijke locatie staat. Het is sinds 2001 
een vakantiehuis van J. Gommer uit Voorburg. De voormalige 
weilanden worden beheerd als tuin en beslaan 3,5 hectare. 

Holtingerrondweg 2

In 1612 woonde Bertelt Remmels in deze boerderij en bezat 
na Wessel Holtinge het meeste bouwland op Holtinge, namelijk 
negen mudden en één schepel (afbeelding 4.3). Dit is zo’n 3,34 
hectare bouwland. In het eerste haardstederegister van Uffelte 
in 1691 staat Willem Alberts aangegeven als bewoner van deze 
boerderij. Hij moest toen twee Carolus gulden betalen en woonde 
dus volgens de registers op een halve hoeve. Een jaar later werd 
deze belasting echter herzien in een nieuw register waardoor 

hij drie Carolus gulden moest afdragen en een driekwartshoeve 
bewoonde. Waarschijnlijk bezat Willem toen drie paarden om 
het land mee te bewerken. Hierna ging het bergafwaarts met de 
grootte van de boerderij en het bouwland op Holtingerrondweg 2. 
Harm Coops betaalde in 1742 dan nog wel twee Carolus gulden, 
maar dit viel in de dubbele haardstedenbelasting waardoor deze 
boer gezien kan worden als keuterboer die één paard bezat. In 
1754 bezat de toenmalige bewoner Jan Jans waarschijnlijk geen 
paard aangezien hij slechts één Carolus gulden betaalde. Twintig 
jaar later ging het zelfs zo moeizaam dat Roelof Jans, wellicht de 
zoon van Jan Jans, geen belasting hoefde te betalen. Achter zijn 
naam was dan ook ´seer behoeftig´ geschreven. Tien jaar later 
was de belasting weer omhoog gegaan naar drie Carolus gulden. 
De bewoner toen, Andries Jans, kan daardoor gezien worden als 
een vooraanstaande keuterboer. In het laatste haardstedenregister 
wordt Jan Gol als bewoner aangegeven voor Holtingerrondweg 2. 
Dit was weer een keuterboer zonder paard en hij betaalde één 
Carolus gulden. Op de kadasterkaart van 1832 is ook te zien dat hij 
slechts een klein areaal bouwland bezat, namelijk 1,54 hectare. 
In totaal bezat hij op Holtinge 2,53 hectare grond, wat toen 

157 Werkgroep KGB, 2011, 13.

Afbeelding 4.3: De boeren die op Holtinge woonden in 1612 staan hier genoteerd 
in het grondschattingsregister. Bertelt Remmels staat als derde in de lijst met 
negen mudden en twee schepel. Bron: Drents Archief, Oude Staten Archieven 
inv. nr. 621.
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ongeveer 11% van de totale oppervlakte bouw- en weiland van 
de Holtinger es opmaakte. Waarschijnlijk was de praktiserend 
boer van Holtingerrondweg 2 sinds 1820 Jan Luichiens Nijsing, 
die met de dochter van Jan Gol was getrouwd. Aan het einde 
van de 19e eeuw woonde de familie De Vries in de boerderij op 
Holtinge. Tot de afbraak in 1914 heeft de familie hier gewoond, 
de laatste eigenares was Geugjen Lamberts.158

In 1909 werd aan de overkant van Holtingerrondweg 2 een 
nieuw huis gebouwd door Geugjen Lamberts. Dit huis heeft 
tegenwoordig het adres Holtingerrondweg 2. Wat het adres tussen 
1909 en 1914 is geweest is niet bekend. Het nieuwgebouwde 
huis bestaat nog altijd en is tot 1974 in handen gebleven van 
de familie Lamberts. Sindsdien is A. Haagsma de eigenaar van 
dit huis en het aangrenzende weiland. In het weiland met een 
grootte van ongeveer 1,28 hectare worden paarden gehouden.

Holtingerrondweg 3

Clas Sceper bewerkte in 1612 twee mudden bouwland, zo’n 
0,72 hectare op Holtinge. Dit areaal is dus een stuk kleiner dan 
het bouwland dat door de bewoners van Holtingerrondweg 1 
en 2 werd bewerkt. Dit areaal zal hebben voorzien in de meest 
basale levensbehoeften en daar moest erg hard voor gewerkt 
worden. In de decennia na 1612 zal het areaal uitgebreid zijn 
door de eigenaar want in 1691 moest door Willem Geerts, de 
nieuwe eigenaar, twee Carolus gulden belasting betaald worden 
aan de Landschap Drenthe. Willem bezat dus twee paarden en 
kon daarmee gemakkelijk meer land bewerken. In 1742 was de 
hoeveelheid  bouwland vergelijkbaar gebleven met 1691. Er 
moest nog altijd voor een half hof betaald worden. De belasting 

was echter wel omhoog gegaan naar vier Carolus gulden, maar dat 
kwam doordat de dubbele haardstedenbelasting was ingevoerd. In 
ieder geval voor veertien jaar aaneengesloten was dit het geval 
onder leiding van Jan Berents. 

Vanaf 1774, waar na Geert Jans, de nieuwe bewoner Roelof 
Derks Tuin deze boerderij bewoonde, ging de belasting met één 
Carolus gulden naar beneden omdat deze familie waarschijnlijk 
één paard minder bezat dan Jan Berents. Weer tien jaar later, in 
1784, bleef de belasting op drie Carolus gulden staan maar had deze 
boerderij weer een nieuwe bewoner. Dit was Jan Lijsen die hier 
tot 1804 de scepter zwaaide. In dit jaar was zijn belasting naar 
beneden geschroefd naar twee Carolus gulden wat betekent dat hij 
een keuterboer was, maar waarschijnlijk nog wel een paard bezat. 
Voor 1815 werden echter de kinderen van Jan verantwoordelijk voor 
de boerderij. Waarschijnlijk waren zij er toen nog niet uit wie de 
boerderij over zou nemen. Jan Lijsen was in 1815 namelijk al in 
de 70 en zal de boerderij hebben overgedragen of zijn overleden. 
Vanaf 1821 is in ieder geval duidelijk dat Derk Jans Liezen de 
nieuwe hoofdbewoner van Holtingerrondweg 3 was en hij zou hier 
tot zijn dood wonen. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van 
het kadaster 1832 zien we echter dat de eigenaar Wolter Vedder uit 
Havelte is. Derk Jans was dus een pachter die gebruik maakte van de 
boerderij en het land. Wolter Vedder bezat met 10,27 hectare, zo’n 
46% van de landen van het gehucht Holtinge. Dit was de grootste 
oppervlakte onder één eigenaar op Holtinge. Tot 1880 woonde 
de familie Lijzen op Holtingerrondweg 3, hoewel vanaf 1860 Jan 
Warnders de praktiserend boer was.159 Verschillende eigenaren en 
bewoners hebben hierna nog in deze boerderij gewoond tot 1944. 
Op 7 september 1944 werd de boerderij onherstelbaar verwoest 
door een verdwaalde bom van een luchtbombardement door de 

158 Mondelinge mededeling door Leutscher-De Vries. 159 Werkgroep KGB, 2011, 19.
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geallieerden op het Duitse vliegveld. Men besloot om het huis 
geheel te slopen.160 In 1953 werd een nieuw huis gebouwd aan 
de Studentenkampweg als vervanging van het verloren huis. Deze 
boerderij huisvest tegenwoordig de manege en kampeerboerderij 
en is eigendom van de familie Kootstra. Zij bezitten nog altijd 
de meeste grond op Holtinge, ruim vijftien hectare, voornamelijk 
in het noordelijke gedeelte van de ontginning. Hier laten zij de 
paarden van hun manege grazen. Een gedeelte hiervan is ingericht 
als kampeerterrein.

Holtingerrondweg 4

De boerderij met het kleinste areaal land op Holtinge in 1612 
behoorde tot Swaene Jans. Hij bezat twee schepel wat gelijk 
staat aan 0,18 hectare. Deze boerderij stond waarschijnlijk ten 
noorden van de andere drie boerderijen op Holtinge, tegen de 
bouwlanden aan. De bewoners van deze boerderij zullen het zeer 
zwaar hebben gehad en erg arm zijn geweest. In 1691 woonde 
de keuterboer Roelof Alten met zijn familie in deze boerderij en 
betaalde één Carolus gulden hoewel dit een jaar later met een 
gulden verhoogd werd. Met Roelof Alten ging het dus redelijk 
goed, in tegenstelling tot de volgende bewoner, Lugien Hendriks 
in 1742. Deze familie moest één Carolus gulden betalen maar 
dit was de dubbele haardstedenbelasting. Volgens de belasting 
zou men dus verwachten dat deze keuterboer geen paard zou 
bezitten. Dit is echter niet het geval, in het register is namelijk 
´dog hout een peerd´ bijgeschreven. Lugien bezat dus wel een 
paard. Wellicht was zijn huis en het bebouwde land dusdanig klein 
en het bestaan armzalig dat de schulte besloot om een lagere 
belasting op te dragen. In ieder geval voor 1754 verdween de 
familie van Holtinge. De bewoning werd niet voortgezet in deze 

boerderij, mogelijk omdat het huis niet meer bewoonbaar was en 
men drie boeren op de kleine Holtinger es voldoende vond. De 
familie Hendriks is wellicht verhuisd om op een andere locatie het 
geluk te beproeven. Dit zou bijvoorbeeld in de veenontginningen 
bij Wapserveen kunnen zijn geweest maar ook elders in Drenthe. 
Hier zou specifiek onderzoek naar gedaan moeten worden wil men 
hier achter komen. Voor dit onderzoek is het echter niet van groot 
belang.

Wonen op Holtinge in het begin van de 20e eeuw: een interview 
met mevrouw Leutscher- de Vries

Behalve de hierboven genoemde boerderijen was er aan het 
begin van de 20e eeuw nog een huis gebouwd op Holtinge. Dit stond 
aan de Holtingerborkweg, ten zuidwesten van Holtingerrondweg 
1 (zie afbeelding 4.2 op 
pagina 68). Het huis heeft er 
tot 1960 gestaan en is toen 
afgebroken.161 De locatie is nog 
altijd gemakkelijk te vinden 
doordat de fijnsparren (Picea 
abies) die langs het huis waren 
geplant er nog staan. Er woonde 
aan het begin van de 20e eeuw 
weer vier families op Holtinge 
na ongeveer 250 jaar van 
bewoning met drie families. De 
oudste inwoner van Nederland, 
Egbertje Leutscher-de Vries, 
is in 1902 op Holtinge geboren 
(afbeelding 4.4). Zij woonde 

160 Werkgroep KGB, 2011, 19. 161 Werkgroep KGB, 2011, 11.

Afbeelding 4.4: Mevrouw Egbertje 
Leutscher-de Vries. 
Bron: www.RTVDrenthe.nl, 2011.
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met haar ouders op Holtingerrondweg 2 tot het huis gesloopt 
werd op haar twaalfde toen zij naar Wapserveen verhuisden. Dit 
moet in 1914 zijn geweest. 

Holtinge was in die tijd nog niet aangesloten op het 
waterleidingnetwerk. Leutscher-de Vries herinnert zich nog 
dat het drinkwater uit een put bij het huis gehaald werd. Voor 
de koeien op het land was een aparte put gegraven. Naast het 
drinkwater uit de putten was er veel last met regenwater op 
Holtinge. Aan het begin van de 20e eeuw was het gehucht nog 
geheel omgeven door zandwegen, wat ´s winters, of na een 
stevige bui nogal eens drassige situaties opleverde. Dan was 

Holtinge slecht bereikbaar of moest men moeite doen Holtinge te 
kunnen verlaten voor zaken, school of bezoek aan buren of familie. 

Bij het huis hadden ze een kamp* groenland waar ze hun vijf 
koeien lieten grazen. Deze kamp lag waarschijnlijk ten zuiden 
van de boerderij waar het omringt was door de Holtingerrondweg. 
De koeien van de buurman, waarschijnlijk van Egbert de Leeuw 
(Holtingerrondweg 3), werden door Leutscher-de Vries naar de 
Kippenburg gebracht. Uit de beschrijving van Leutscher-de Vries 
lag het groenland van Egbert tussen de Oude vaart en de Drentse 
Hoofdvaart. Na de Drentse Hoofdvaart overgestoken te zijn moesten 
ze nog een stuk lopen voor ze bij het groenland waren. Wellicht 
is dit dezelfde locatie die op de topografische kaart van 1933 
Hennehorst word genoemd. Taalkundig gezien is dit ook zeer zeker 
mogelijk, en in combinatie met de beschrijving is het daarom zeer 
aannemelijk dat het om deze locatie gaat. Voor het wegbrengen 
en ophalen van de koeien kreeg Egbertje een plakkie stoeten of 
brokkie stoeten, een boterham voor haar verdiensten. Om half vier 
was de school uit en na het ophalen van de koeien van de buurman 
moest ze thuis helpen met het huishouden. De familie de Vries had 
geen huishoudster of werkster zodat ze al het werk zelf moesten 
doen. Schoonmaken, wassen en de tuin onderhouden waren taken 
waarin de hele familie meehielp. 

Bijverdiensten werden op vele manieren gezocht, want boeren 
alleen leidde tot een armzalig bestaan (afbeelding 4.5). Zo was 
de vader van Egbertje naast zijn beroep van boer ook handelaar. 
Geugjen Lamberts, verdiende enkele guldens bij door het verkopen 
van appels. ’s Ochtends plukte ze dan een kruiwagen vol waarna 
ze naar Uffelte vertrok om ze daar per drie voor een dubbeltje 
te verkopen. Dit mocht ze echter niet op het schoolplein doen, 
verteld Leutscher-de Vries. Egbertje mocht soms een paar appels 

Afbeelding 4.5: De huisjes konden rond de eeuwwisseling van 19e naar 20e 
eeuw nog erg armzalig zijn. Dit huisje stond ten oosten van Holtinge op de 
Smeenholten. Bron: Werkgroep KGB, 2011, 34.
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plukken voor zichzelf. Later verkocht Kuit (Holtingerrondweg 1) 
hulstbosjes tijdens kerst als bijverdienste. De hulstbomen zijn 
overigens nog altijd duidelijk zichtbaar aanwezig op Holtinge (zie 
afbeelding 4.22 en 4.23 op pagina 99 en 100). 

De sfeer op het gehucht kon wel eens grimmig worden. Zo kwam 
het vaker voor dat de vrouwen Geugjen Lamberts en Hendrikje Bel 
(Holtingerrondweg 3) ruzie hadden. Waarover de twee dames ruzie 
hadden weet Leutscher-de Vries niet meer, maar één keer liep het 
zo uit de hand dat haar vader het vechtende stel uit elkaar moest 
halen. 

4.3 De ondergrond van de Holtinger es

Om de verschillende landschappelijke gebeurtenissen en 
veranderingen op Holtinge te kunnen begrijpen is het belangrijk 
om te weten hoe de ondergrond ter plekke van de ontginning is 
opgebouwd. Holtinge ligt op een uitloper van de Havelterberg 
(afbeelding 4.6). De stuwwal die in de Saale-ijstijd is gevormd en 
in een latere periode binnen dezelfde ijstijd is overreden. Dat de 
stuwwal overreden is geweest blijkt uit het feit dat er zich keileem 
bovenop de stuwwal bevindt. Over het opgestuwde materiaal is 
in de laatste ijstijd een relatief dun pakket dekzand gestoven. 
Lokaal kan dit pakket slechts 50 cm dik zijn. 

Het reliëf op de ontginning van Holtinge is parabool-vormig te 
noemen. De zuidkant ligt op zo’n 7,5 m +NAP, waarna het gestaag 
klimt naar het hoogste punt van 15,5 m +NAP (afbeelding 4.7). 
Vervolgens daalt het maaiveld snel af naar ongeveer 6 m +NAP in het 
Holtingerzand. Het moedermateriaal onder de ontginning bestaat 
uit keileem. De keileem ligt onder de gehele Holtinger ontginning. 
Maar lokaal en ook regionaal kunnen er grote verschillen zijn in 
de diepte van de keileem. Ten zuiden van de Studentenkampweg 
ligt de keileem tussen de 40 en 70 cm beneden het maaiveld. 
Vanaf de Holtingerrondweg is deze laag minimaal vijftig cm en 
loopt langzaam op tot 75 cm waarna plotseling een dikte van 115 
cm voorkomt. Aan de bosrand ligt het dikste pakket dekzand, 
namelijk zo’n 185 cm. Opvallend is dat juist bij deze dikkere laag 
dekzand de oude es was gesitueerd. Uit onderzoek is gebleken 
dat bij een keileemdiepten tussen de 80 en 120 cm, rogge de 
grootste opbrengsten geeft. Dit verklaart waarom de es juist hier 

Afbeelding 4.6: Doorsnede van de bodem van de Holtinger es. Bron: Waterbolk, 
1948, 205.

Afbeelding 4.7: Deze diagram is voortgekomen uit de grondboringen die zijn gezet 
op de Holtinger ontginning. Tussen boring vijf en boring acht lag vroeger de es, 
hier is duidelijk zichtbaar dat de keileem dieper onder het maaiveld ligt. Bron: 
E.W. Kuiper, Groningen.
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aangelegd werd.162 In het bos ten noorden van de ontginning is 
keileem gevonden op 130 cm onder het maaiveld. Bij de volgende 
boring verder het bos in kon de keileem niet bereikt worden door 
een harde laag met fijn zand. In de tabel is 130 cm onder het 
maaiveld, naar boring nummer 9, aangehouden maar dit is niet 
met zekerheid vastgesteld.

De bewerkte bovengrond ligt overigens vrij stabiel rond de 50 
cm dikte. Dit is opvallend, aangezien voor lange tijd alleen het 
noordelijke en westelijke deel van de ontginning als akkerland 
in gebruik was. De rest van de ontginning, het gebied rond de 
boerderijen werd als weiland gebruikt. Wel is een verschil in 
kleur van de bewerkte bovengrond te zien. Het esdek is bij de 
voormalige bouwlanden zwarter dan de bewerkte bovengrond 
van de graslanden. 

In het dekzand is regelmatig een restant van een podzolbodem 
te vinden. Deze podzolbodem is op de gehele ontginning onthoofd, 
wat wil zeggen dat de grijze uitspoelingslaag vermengd is met de 
bewerkte bovenlaag. De B-horizont* is in veel gevallen nog wel 
zichtbaar. Dit is de bruine inspoelingslaag van een podzolbodem. 
Aan de hand van deze restanten is op te maken dat voordat het 
terrein ontgonnen werd hier een moderpodzol lag. Een bodem 
als dit kon ontstaan onder een goed ontwikkeld bos. Op enkele 
plaatsen in het bos rond Holtinge is de moderpodzol nog gaaf 
teruggevonden, vooral aan de oostkant van de ontginning. 
Deze bodemtypen worden vaak teruggevonden onder de oudste 
essen, aangezien dit de beste gronden waren voor akkerbouw.163 
Holtinge is echter een jongere ontginning. Dit onderwerp wordt 
besproken in de volgende paragraaf.

4.4 Het ontstaan van Holtinge

Een dochternederzetting

Wanneer de eerste esontginning van Holtinge plaatsvond is niet 
geheel duidelijk. Jager noemt de  Late-Middeleeuwen als meest 
voor de hand liggende datering.164 Wat met zekerheid gezegd kan 
worden is dat het gehucht een dochternederzetting is van Uffelte. 
Holtinge ligt namelijk in de marke Uffelte en aan de westkant van 
de Uffelter es. Via verschillende methoden van onderzoek kan 
echter wel een aanname worden gedaan over de ouderdom van het 
gehucht. 

Tussen de 10e en 13e eeuw vond een sterke bevolkingsgroei plaats 
in Drenthe. Spek reconstrueerde dat de bevolking tussen deze drie 
eeuwen van 4400-5500 naar 12.000-15.000 bewoners moet zijn 
gegroeid, een verdrievoudiging dus. In deze eeuwen zijn in Drenthe de 
bestaande dorpen flink uitgebreid en werden dochternederzettingen 
gesticht.165 Tijms heeft een berekening gemaakt van het aantal 
boerderijen in de Drentse marken aan de hand van belastingen 
die ze moesten betalen aan grootgrondbezitters. Daarmee kwam 
hij voor de marke Uffelte op zes boerderijen in de tiende/elfde 
eeuw. Hierna is het aantal boerderijen sterk uitgebreid. In de 
marke stonden namelijk, blijkens het aantal waardelen rond 1300, 
al ongeveer twintig boerderijen, en in 1612 niet minder dan 52.166 
Het is onduidelijk of in de eerste twee gevallen ook al boerderijen 
op Holtinge tot deze cijfers behoorden.

162 Spek, 2004, 721.
163 Makken, 1988, 26; Spek, 2004, 720-722.

164 Jager, 1992, 33.
165 Spek, 2004, 591; Bouwer, 1970, 166.
166 Tijms, 1988, 38; Blok et al., 1984.



76

H
o

o
fd

st
u

k 
4

De eerste vermelding van Holtinge stamt uit 1438, wanneer 
in een bron de zinsnede ‘opten Holte’ staat vermeld en nog een 
keer in 1439.167 Deze bronnen waren opgesteld door het Kapittel 
van Sint Pieter uit Utrecht. Hierin staan horige boerderijen en 
hun bewoners en landen staan opgesomd die vanaf dat moment in 
pacht komen van het Kapittel. Voor Holtinge werden twee hoven 
opgegeven, namelijk het hof van Leffert opten Holte in 1438 en 
Aelbrecht opten Holte in 1439. Opvallend is dat bij het hof van 
Leffert drie percelen met houtgewas genoteerd zijn. Doorgaans 
waren de bossen eigendom van de marke.168 Tevens bezat deze 
boer geen madelanden bij de rivier. Aelbrecht bezat wel maden en 
een tien bouwlanden. Overigens niet allen op de es van Holtinge, 
gezien de veldnaam Smedinge holte wat op de Uffelter es bij de 
Smeenholten gelegen moet hebben. 

De bovengenoemde vermelding maakt duidelijk dat Holtinge in 
de eerste helft van de vijftiende eeuw reeds bestond uit mogelijk 
twee hoven. De naam Holtinge bestaat uit een combinatie van 
twee onderdelen: het prefix ‘holt-’ en het suffix ‘-inge’. Veel 
dochternederzettingen in Drenthe kregen dit suffix en het gaf 
veelal een verband met een persoon of familie aan. In het geval 
van Holtinge lag dit anders, waarover later meer. Wanneer we de 
gehuchten en dorpen in Drenthe en Noord-Overijssel met dezelfde 
suffix ‘-inge(n)’ naast elkaar leggen zien we een patroon ontstaan. 
Van de elf onderzochte nederzettingen worden er zes voor het eerst 
genoemd tussen de late dertiende en de late veertiende eeuw.169 
Één nederzetting, Beuningen, wordt genoemd in een document uit 
de laat 10e eeuw en vier gehuchten worden pas vanaf het begin 

van de 15e eeuw genoemd.170 Holtinge behoort, gezien de vroegste 
bron waarin het genoemd wordt, mogelijk tot de eerst beschreven 
groep nederzettingen. 

Helaas ontbreekt enige archeologische kennis van het gehucht 
Holtinge. Er zijn geen vondsten bekend en er is nooit een opgraving 
verricht, waardoor we vanuit deze invalshoek geen duidelijkheid 
krijgen over de ouderdom van Holtinge. Bij akkers kunnen vaak nog 
archeologische artefacten worden gevonden doordat het materiaal 
wordt opgeploegd, maar de Holtinger ontginning is tegenwoordig 
geheel in gebruik als weiland waardoor deze methode bij dit 
onderzoek niet kon worden toegepast. Ook in de middeleeuwse 
archieven wordt Holtinge vrijwel nooit genoemd. Omdat Holtinge 
gering van omvang is, kan het zijn dat men het vroeger niet nodig 
vond om specifiek de naam te noteren en het gehucht onder Uffelte 
te scharen. Hierdoor levert het middeleeuws-archiefonderzoek 
ook nauwelijks informatie op over de ouderdom van Holtinge. 

De methode van ontginnen veranderde gedurende de eeuwen. 
Daardoor kan de verkavelingsstructuur ons ook een datering 
geven van de eerste ontginning. Spek heeft een tabel ontwikkeld 
waarin de verschillende ontginningspatronen vanaf de Vroege-
Middeleeuwen tot de Moderne tijd overzichtelijk samengevoegd 
zijn.171 De verkaveling van de Holtinger es valt onder type D in 
de tabel. Het gaat hierbij om een verkavelingstructuur waarbij 
rechthoekige blokken van twee tot zes hectare werden ontgonnen. 
Hoewel sommige kavels breder zijn dan de genoemde 10 tot 20 m 
wordt de basis toch onder type D geplaatst (afbeelding 4.8). Dit 
heeft vooral te maken met de grootte van de nederzetting. Bij 
kleinschalige verkavelingen bleef men namelijk meer in blokken 167 Utrechts Archief, Kapittel van Sint Pieter te Utrecht, inv.nr. 220 992-5 en 992-18.

168 Mondelinge mededeling R. Reinders.
169 De onderzochte plaatsnamen zijn: Altinge (1284), Balinge (1381-1383), Eursinge 
(Westerveld ca. 1313), Garminge (1362), Mantinge (ca. 1335) en Deuringe 1295).

170 Brunsting (1475), Eursing (1634), Eursinge (midden Drenthe 1408) en Klatering (1553).
171 Spek, 2004, tabel 12.3, 673.
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werken aangezien de es hier minder snel collectief uitgebreid 
werd. Hierdoor werd de nieuw ontgonnen grond niet opgedeeld.172 
Dit wijst erop dat de es van Holtinge tussen de twaalfde en de 
zeventiende eeuw is ontgonnen. 

Met de kennis die is opgedaan, is slechts een globale 
verwachting uit te spreken over de ouderdom van Holtinge, 
hoewel dit een onnauwkeurige en nog nader te toetsen datering 
beslaat. Holtinge stamt waarschijnlijk van na 1100 AD en zeker 
van vóór 1438. Op grond van de bovengenoemde datering van 

de ‘–inge’ namen in de omgeving en de verkavelingsstructuur is een 
datering in de late dertiende tot late veertiende eeuw het meest 
waarschijnlijk, dat wil zeggen tussen ca 1250 en ca 1350. In de 
Vroege- en Volle-Middeleeuwen was er naar alle waarschijnlijkheid 
nog voldoende ruimte voor Uffelte om uit te breiden. De Uffelter 
es was in de Vroege-Middeleeuwen ook nog niet zo uitgebreid als 
tegenwoordig, waardoor de meeste akkers nog in de buurt van de 
boerderijen lagen. De afstand tot het bouwland vanaf de boerderij 
was namelijk één van de voornaamste redenen voor nieuwe boeren 
om zich naar de overkant van de es te verplaatsen en hier een 
dochternederzetting te stichten. Waar veel dochternederzettingen 
elders in Drenthe vaak vanuit één hoeve zijn uitgegroeid is de 
verwachting dat dit bij Holtinge niet het geval was. Holtinge heeft 
namelijk geen persoonsnaam als prefix maar een naam die op de 
directe omgeving slaat, het holt. 

Locatiekeuze

Er moet een goede reden zijn geweest voor de ontginners om juist 
hier een gehucht te stichten. Een hooggelegen keileemplateau met 
van nature vruchtbare gronden behoorde in middeleeuws Drenthe 
tot de meest favoriete plekken voor de aanleg van bouwland.173 
Waarschijnlijk had de stichting van een nieuwe nederzetting op de 
huidige locatie van Holtinge ook te maken met het feit dat andere 
locaties rond de Uffelter es niet geschikt waren. Aan de noord- 
en oostkant van de Uffelter es lag namelijk de Pigeau-slenk, een 
smeltwatergeul uit het Weichselien die gedurende het Holoceen 
was opgevuld met veen.174 Deze gebieden waren dus te nat en 
onbegaanbaar om een nederzetting te stichten en bovendien van 
nature veel minder vruchtbaar dan de aangrenzende stuwwalzanden. 

Afbeelding 4.8: De kadasterkaart uit 1832 laat waarschijnlijk nog een zeer oude 
percelering zien. Aan de hand van de percelen kan een globale periode van 
ontstaan van het gehucht gegeven worden. Bron: Brood, 1989.

172 Spek, 2004, 682.
173 Spek, 2004, 720-722.
174 Bregman, 2013.
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Uiteraard had men kunnen besluiten om het gebied te ontwateren 
waardoor het wel begaanbaar zou worden maar blijkbaar heeft 
men hiervan afgezien. Waarschijnlijk zag men op de langere 
termijn meer in een nederzetting op zandgrond dan op veen. 
Geschikte veengebieden werden, hoewel vaak later, verdeeld naar 
waardeel om daar een aantal jaren boekweit te telen.175 Daarnaast 
was het niet ongebruikelijk dat een dochternederzetting op een 
keileemplateau werd gesticht zoals bij Holtinge ook het geval is.176

Het nadeel van de locatie van Holtinge is dat de meest 
fundamentele levensbehoefte in de nabije omgeving vermoedelijk 
niet aanwezig is, namelijk stromend water. Rond Holtinge liggen en 
lagen geen riviertjes of beekjes. Wel lag ongeveer een kilometer 
ten noorden van Holtinge een veengebied, de Kolonie, maar 
dat bestond uit stilstaand water en was dus niet geschikt voor 
alledaags gebruik. Tevens was het ook een eind lopen voor een 
eerste levensbehoefte. Hier moet men een oplossing voor bedacht 
hebben, dit kan in de vorm van een waterput zijn geweest of via 
een systeem waarmee regenwater opgeslagen kon worden. Onder 
de Holtinger es ligt, zoals in de vorige paragraaf is beschreven 
een dikke laag keileem, dat uit een zeer compacte leemmassa en 
keien bestaat. Dit is slecht doordringbaar voor water waardoor 
regenwater vrij gemakkelijk opgeslagen kon worden aangezien 
het niet de bodem inzijgt. Een diepe put graven om grondwater 
te kunnen gebruiken moet een zeer zware klus zijn geweest met 
deze ondergrond. Een derde mogelijkheid is de aanwezigheid van 
een watervoerende bron. Lokaal regenwater zakt de bodem in 
en stuit op de ondoordringende keileemlaag waardoor het over 
deze laag horizontaal door de bodem stroomt. Bij een al dan 
niet natuurlijke laagte in het landschap kan het water als kwel 

aan het oppervlak komen. Er is een locatie van een dergelijke 
bron op de Havelterberg bekend (nabij de hunebedden) die nog 
watervoerend was in de jaren ´30 van de 20e eeuw.177 Mogelijk 
heeft nabij Holtinge ook zo’n bron gelegen. Alle voorgenoemde 
opties kunnen van toepassing zijn geweest op Holtinge. 

Qua bodem was dit een zeer goede locatie voor akkerbouw. Dit 
is dan waarschijnlijk ook de reden geweest waarom men precies 
hier wilde wonen. Vooral daar waar de keileem niet te dicht onder 
het maaiveld ligt was het enkel een voordeel. Met boringen is 
een moderpodzolgrond* gevonden, in de bosrand rond de es, 
die als A-locatie wordt gezien voor bouwland. De reden waarom 
deze locatie dan niet eerder is ontgonnen heeft waarschijnlijk te 
maken met het ontbreken van stromend water. De leemhoudende 
moderpodzol heeft minder meststoffen nodig dan andere 
podzolbodems en droogt minder snel uit. Daar waar de keileem te 
dicht aan het oppervlak kwam heeft men de weilanden aangelegd 
omdat in de winters en natte zomermaanden het land te drassig 
werd om te beakkeren. Bij weilanden was drassigheid een minder 
groot probleem zodat deze locaties nog wel geschikt waren voor 
dit grondgebruik. Tussen de weilanden en het bouwland werden 
de boerderijen gebouwd. De boeren zullen hier toch regelmatig 
problemen hebben gehad met wateroverlast, aangezien de bodem 
snel verzadigd raakte en veelal oppervlakkig moest afstromen. 
Dit is nog altijd een probleem op Holtinge. Boer Haagsma, die 
op Holtinge woont, heeft ’s winters nog regelmatig last van een 
drassig erf en bijna onbegaanbare wegen. Ook de weilanden komen 
vaak onder water te staan.

175 Bouwer, K, 1970, 179.
176 Spek, 2004, 995. 177 Mondelinge mededeling H.Tj. Waterbolk.
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Deze ontginning bestond dus uit een es, in het noorden van 
de ontginning, en weilanden meer aan de zuidkant. De eigenaren 
van de boerderijen op Holtinge in 1832 bezaten verscheidene 
percelen hooiland aan de Oude Vaart nabij Uffelte. Gezien de 
brede opzet van de boerderijen en de noodzaak om geheel 
zelfvoorzienend te zijn in de 17e eeuw bestaat er weinig twijfel 
dat men toen ook al hooilanden bezat aan de Smildervaart 
(tegenwoordig Oude Vaart). Een breed scala aan gewassen werd 
verbouwd om ziektes of plagen te voorkomen. Ook werden om 
deze reden verschillende soorten vee gehouden. Deze methode 
diende als risicospreiding. Wanneer een gewas verloren ging 
door bijvoorbeeld een natte zomer kon men nog terugvallen op 
andere gewassen die men wel had kunnen oogsten. Zo ook voor 
ziektes bij het vee, wanneer bijvoorbeeld de runderen bezweken 
had men nog varkens of ander vee om te kunnen slachten.178

Een nieuwe ontginning in het bos

Om te achterhalen hoe het (half)natuurlijke landschap 
dat de ontginners aantroffen eruit zag, kunnen verschillende 
invalshoeken worden gekozen. Een eerste indruk geeft de naam 
van het gehucht: Holtinge. De prefix van de naam, ‘Holt-’, duidt 
namelijk op ‘houtleverend bos’ of ‘hoogopgaande bomen’. De 
naam doet vermoeden dat het gehucht is ontgonnen vanuit een 
bos met hoogopgaande bomen dat voorheen door de boeren van 
Uffelte werd gebruikt als oogstplaats voor bouwhout (gebinten 
voor boerderijen en dergelijke).179 Ook wanneer we kijken naar 
de ondergrond zien we onder het esdek sporen van het bos dat 
hier ooit stond, zoals in de vorige paragraaf reeds is beschreven.

Om meer te kunnen zeggen over de vegetatie ter plekke kan 
gebruik gemaakt worden van ecologische kennis. Elke boom- en 
plantensoort heeft zo zijn voorkeur met betrekking tot bodemtype, 
vochtgehalte en vruchtbaarheid van de grond. Gezien de lemige 
en daarmee gepaarde voedselrijke vochthoudende bodem is 
het oorspronkelijk bostype het eiken-haagbeukenbos (Stellario-
Carpinetum) waarschijnlijk de natuurlijke vegetatie geweest.180 
Dit was echter niet de vegetatie die men hier aantrof. Vanaf de 
8e eeuw werd het landschap namelijk steeds intensiever gebruikt 
wat een degeneratie van onder andere de bossen inhield. Dit 
was het resultaat van een verandering in de veestapel. Karel de 
Grote bepaalde namelijk in 795 dat alle boeren buiten hun bouw- 
en weilanden ook hooiland moesten bezitten. Hier kon men hooi 
oogsten dat in de winters aan het vee gevoerd kon worden. Hierdoor 
hoefden de boeren het vee niet te slachten in het najaar en konden 
de kuddes uitgebreid worden.181 Dit is ook te herkennen aan de type 
boerderijen die in de 10e tot de 13e eeuw gebouwd werden. Deze 
Gasselte-B* of Gasselte-B’* boerderijen waren aanzienlijk groter 
dan de Odoorn-C* boerderijen uit de 7e en 8e eeuw.182

Vanzelfsprekend heeft deze ontwikkeling zijn invloed gehad 
op het landschap. Ten tijde van de ontginning van de es was het 
bos dus al enigszins gedegenereerd door begrazing en houtkap. In 
deze periode werden vooral varkens in bossen geweid. Runderen 
en schapen werden eerder op de heide vrijgelaten om te grazen.183 
De degeneratie zal in eerste instantie invloed hebben gehad op de 
kruid- en struiklaag van het bos, maar op langere termijn ook op 
de opgaande bomen in het bos. De bosverjonging kwam onder druk 
te staan doordat de runderen, varkens en schapen de kiemende 

178 Spek, 2004, 592; Bieleman, 2008, 104.
179 Berkel & Samplonius, 2006, 202.

180 Waterbolk, 1948, 206; Held, 1997, 80.
181 Tijms, 1992, 44.
182 Spek, 2004, 550.
183 Elerie, 1993, 90; Bieleman, 2008, 105.
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bomen opaten. Hierdoor zal het bos een meer open karakter 
hebben gekregen en een meer homogene opbouw in leeftijd dan 
de natuurlijke variant. Waarschijnlijk was de soortensamenstelling 
in de bomenlaag ook veranderd hoewel de wintereik (Quercus 
petraea) nog wel aanwezig was. De berk (Betula spec.) mengde 
zich tussen de bestaande soorten omdat het als pioniersoort 
gemakkelijker kon ontkiemen en doorgroeien. De Wintereik groeit 
langzamer en zal dus meer last hebben gehad van de graasdruk. Het 
bostype dat de ontginners aantroffen was naar waarschijnlijkheid 
een gedegenereerde variant van het eiken-haagbeukenbos en 
lokaal zelfs een eiken-berkenbos (Querco roboris-Betuletum).184 
Dit is ook terug te vinden in een pollendiagram die door Waterbolk 
is opgesteld. Het pollendiagram was gemaakt aan de hand van een 
veenboring in het Witteveen nabij de Schieres, ten westen van 
het Holtingerveld. In het diagram is een duidelijke afname in het 
aantal eiken te zien. Het aantal berken loopt iets op, waardoor een 
combinatie van de bovengenoemde bostypen zeer aannemelijk is 
in het Holtinger bos.185 

Ondanks dat het bos gedegenereerd was en niet meer zo 
dichtbegroeid als in de natuurlijke vorm, zal het nog altijd een 
flinke klus zijn geweest om het om te vormen naar bouwland. De 
bomen moesten worden omgehakt en de wortels verwijderd. Of 
men ook direct de weilanden ging ontginnen ten zuiden van de 
bouwlanden is niet duidelijk. Wellicht liet men het vee in eerste 
instantie nog in de overige bosgebieden en op de heide grazen 
en zijn pas later de weilanden ontgonnen. Gezien de zware klus 
van het ontbossen van de bouwlanden is dit laatste aannemelijk. 
Bosbeweiding kwam in Drenthe en West-Europa nog veel voor 
tijdens de  Late-Middeleeuwen en bleef voorkomen. Naast de bossen 

kon men het vee ook 
op de heide laten 
grazen aangezien deze 
algemeen bezit waren. 
De verwijderde bomen 
werden volledig 
benut. Dikke stammen 
werden gebruikt 
als bouwmateriaal 
voor de nieuw te 
bouwen boerderij, 
het dunnere hout en 
takken als brandstof 
voor de winters of het 
aanleggen van heggen. 
Zo werd alles wat men tegen kwam bij de nieuwe ontginning 
gebruikt om een nieuwe nederzetting te stichten.

Op het vrijgemaakte bouwland werd ’s winters waarschijnlijk 
winterrogge verbouwd en in de zomer zomerrogge, gerst of 
haver. Het is ook zeer aannemelijk dat stukken bouwland voor 
een periode braaklagen om de bodem niet uit te putten. Hiervoor 
zijn echter nog geen bewijzen gevonden.186 De heidegebieden die 
hier ook al rond de bosgebieden bestonden zagen er niet uit zoals 
tegenwoordig. Allereerst waren de heidegronden een stuk natter 
dan tegenwoordig. Daarnaast groeiden buiten de verschillende 
heidesoorten, struikheide (Calluna vulgaris), dopheide (Erica 
tetralix), kraaiheide (Empetrum nigrum) hier ook een grote 
variatie aan grassen en kruidachtige planten (afbeelding 4.9). 

184 Waterbolk, 1948, 205.
185 Waterbolk, 1948, afb.19. 186 Spek, 2004, 594; Bieleman, 2008, 109.

Afbeelding 4.9: Behalve de heideplanten groeiden 
in de heidegebieden ook grassen en andere 
kruidachtigen. De foto laat een referentiebeeld in 
het Britse New Forest zien. Foto: E.W. Kuiper, 
Groningen.
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4.5 Het landschap van en rond de Holtinger ontginning

Inleiding

Sinds het begin van de ontginning van Holtinge is er veel 
veranderd op en rond het gehucht. De es en de weilanden 
zijn uitgebreid en ook rond Holtinge is het landschap drastisch 
veranderd. Verschillende aanleidingen liggen hieraan ten 
grondslag. De belangrijkste is de groei van de bevolking. Maar 
ook verandering van technieken in de landbouw en verschuiving 
van prioriteiten bij boerenbedrijven hebben bijgedragen aan 
de veranderingen in het landschap. De veranderingen die door 
bovenstaande ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op Holtinge 
worden in deze paragraaf besproken. Het verband tussen de 
maatschappelijke en de landschappelijke veranderingen wordt 
toegelicht.

De landschappelijke veranderingen worden grotendeels 
aan de hand van kaartmateriaal uiteengezet. Van beschikbare 
kaarten vanaf 1768 zijn kaarten ontwikkeld om een beeld te 
creëren dat gemakkelijk met elkaar vergeleken kan worden. 
Hierbij moet echter wel de kanttekening gemaakt worden dat, 
vooral bij de oudere kaarten, de nauwkeurigheid minder groot is 
dan bij meer recentere kaarten. Dit heeft uiteraard zijn effect op 
de gedigitaliseerde kaart. Ook de achterliggende reden voor het 
vervaardigen van de kaart kan effect hebben op de nauwkeurigheid 
van de gedigitaliseerde kaarten. Zo was de kaart van de 
Uffelter marke in 1768 vervaardigd om de domaniale goederen 
inzichtelijk weer te geven. Hierbij waren de bouwlanden het 
belangrijkst, dus staan de weilanden hier niet op weergegeven. 
Door inschatting en op basis van latere ontwikkelingen van de 
weilanden zijn deze ingetekend. Op verschillende topografische 

kaarten zijn de percelen niet ingetekend omdat dit niet het doel van 
de kaart was om weer te geven. De kadasterkaarten vanaf 1832 zijn 
de eerste zeer nauwkeurige kaarten die zijn uitgegeven. Op deze 
kaarten zijn de percelen wel ingetekend en is per perceel bekend 
wat het grondgebruik was. Door deze onvermijdelijke verschillen 
in de kaarten moeten de gedigitaliseerde kaarten behoedzaam 
geïnterpreteerd worden. De oudste kaar t die in deze paragraaf is 
weergegeven is gebaseerd op het register van de ‘bezaaide landen’ 
uit 1612. Voor belastingdoeleinden werd het register opgesteld aan 
de hand van de oppervlakte bouwland dat men had bewerkt. 

Holtinge tussen 1612 en 1812

Naam eigenaar Steenwijker mudden Hectare

Wessel Holtinge 15 mudden 1 schepel 5,51

Bertelt Remmels 0 mudden 2 schepel 3,34

Clas Sceper 9 mudden 1 schepel 0,72

Swaene Jans 2 mudden 0 schepel 0,18

Aan de hand van het register van de ‘bezaaide landen’ van 1612 
kan de eerste schatting gemaakt worden van de grootte van de 
Holtinger ontginning. De registers geven de hoeveelheid bouwland 
per eigenaar aan in hoeveelheid Steenwijker mudden* en schepel* 
(tabel 3). Één Steenwijker mud staat gelijk aan 0,3614 hectare. 
In één mud ging vier schepel, waardoor één schepel gelijkstaat 
aan 0,0903 hectare.187 Uit de registers valt op te maken dat de 
meerderheid van de Uffelter boeren tussen negen en twintig 
mudden bouwland (3,25 – 7,23 ha) bezaten. Op Holtinge werden 

Tabel 3: Eigenaren en oppervlakte van de in gebruik zijnde bouwlanden. Bron: 
Drents archief, Oude Staten Archieven inv.nr. 0001 621.

187 Bieleman & Brood, 1988, 28.
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Afbeelding 4.10: Holtinge rond 1612. Het areaal 
bouwlanden op de kaart is gebaseerd op het register 
van de ‘bezaaide landen’. Het landschap eromheen 
is een aanname. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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vier bewoners genoteerd waarvan er twee als gemiddelde boer 
beschouwd kunnen worden. De andere twee boeren verbouwden 
ruim onder de negen mudden bouwland. Dit kwam ook voor bij een 
aantal Uffelter boeren, die ook slechts enkele schepel bouwland 
bezaten. Waar de bouwlanden van de bewoners precies hebben 
gelegen op de Holtinger es is niet met zekerheid te zeggen omdat 
dit niet in het register staat vermeld. Waarschijnlijk waren de 
bouwlandpercelen in 1612 al wel verdeeld door erfsplitsing. 
Daarnaast werden verschillende percelen gebruikt voor 
verschillende gewassen. In de lijst is echter alleen het totale 
oppervlak bouwland opgenomen, niet de oppervlakte per perceel. 
Hierover kan dus geen uitsluitsel gegeven worden. De vorm van 
Holtinge is wel ongeveer bekend, hiermee is dan ook een kaart 
ontwikkeld waarop de verhoudingen akkerland staan aangegeven 
in de vermoedelijke vorm van de es (afbeelding 4.10). Ook is een 
aanname gedaan van de weilanden en het strubbenbos* rond de 
bouwlanden. Deze aanname is gebaseerd op beschrijvingen van 
het landschap over die tijd.188 De weilanden waren overigens 
nog niet verdeeld, maar in algemeen gebruik. Tussen 1630 en 
1650 werden vele weilanden gescheiden en kwamen daarmee in 
particulier bezit.189

Werd in de  Late-Middeleeuwen nog veel gerst verbouwd op 
de essen, dit was in de vroegmoderne tijd vrijwel niet meer het 
geval. Ook de haver, onder andere geteeld voor de productie 
van havermout, nam af. In plaats van deze gewassen werd er 
meer rogge verbouwd, wat eerder ook al een belangrijk gewas 
vormde in de akkerbouw. Deze ommekeer had waarschijnlijk te 
maken met het efficiënter omgaan van de verwerking van de 
producten. Na het dorsen van rogge behoefde het geen verdere 

bewerking meer, terwijl de verwerking van gerst tot mout zeer 
arbeidsintensief was. De tijd die men hiermee overhield ging naar de 
veehouderijcomponent van de boerderij.190 Veel vee werd gehouden 
voor de export, zo leverden de schapen wol dat verkocht werd aan 
de linnenindustrie en werden runderen gehouden als slachtvee. De 
runderen groeiden hier op en werden later in Friesland vetgemest 
waarna ze geslacht werden.191 

De bouwlanden waren overigens niet het gehele areaal dat de 
Holtinger boeren bezaten. Buiten de bouwlanden hadden zij ook 
de weilanden, tot halverwege de 17e eeuw nog gemeengoed, die 
op Holtinge direct langs de boerderij gelegen waren. Daarnaast 
hadden ze ook nog een aandeel hooilanden langs de Smildervaart 
(tegenwoordig de Oude Vaart genoemd). Daarnaast mochten de 
boeren hoogstwaarschijnlijk ook gebruik maken van de strubben 
en het heideveld rond de Holtinger es aangezien dit ook gemene 
gronden* waren. De gemene gronden waren namelijk eigendom van 
de Marke en algemeen gebruik voor de ingezetene van de marke 
Uffelte die (een gedeelte van) een waardeel bezat. Uiteraard 
waren hier wel regels en restricties aan verbonden. Helaas zijn de 
groen- en hooilanden niet meegenomen in het beschikbare register 
waardoor hier geen zekerheid over gegeven kan worden. 

In de 17e eeuw was de ontbossing reeds in volle gang door de 
gehouden schaapskuddes en het overige vee en door het steken van 
plaggen voor de potstal. Waarschijnlijk zal men echter nog wel een 
zeker areaal hebben kunnen beschermen ten behoeve van hakhout. 
Bij Holtinge lag het strubbenbos grotendeels in het westen, hoewel 
waarschijnlijk dit bos zich rond de gehele es bevond.192 Ten noorden 

188 Bouwer, 1970; Bieleman, 1987, 2008; Spek, 2004; Berendsen 2004.
189 Bieleman, 1987, 192.

190 Spek, 2004, 599.
191 Bieleman, 2008, 105.
192 Utrechts Archief, Kapittel St. Pieter, inv.nr. 220 984; Mondelinge mededeling H.Tj. 
Waterbolk.
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Afbeelding 4.11: Holtinge rond 1768. Het aandeel 
bouwland is iets uitgebreid, het areaal hakhout is 
afgenomen. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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van de ontginning begon in deze periode vermoedelijk het eerste 
zand te verstuiven op de heidevelden door overexploitatie.193 
Het areaal weiland dat op de kaart te zien is, is een aanname 
naar aanleiding van de grootte van het areaal bouwland. In 
werkelijkheid zal het er echter niet zo statisch en recht uit 
hebben gezien als deze kaart doet vermoeden. Een zekere 
overgang van grasland naar heide is te verwachten. Overigens 
groeiden op de heidegronden nog altijd verschillende grassen. 
De overgang tussen bouwland en heide, of bouwland en weiland 
zal waarschijnlijk wel een redelijke scherpe lijn zijn geweest 
in het landschap. Vanaf de eerste ontginning, zoals beschreven 
in paragraaf 4.3, is er dus veel met het landschap gebeurd. 
De weidse bossen op de Havelterberg waren grotendeels 
verdwenen door (over)begrazing en vervangen door een open 
heidelandschap. Het beetje bos dat hier nog aanwezig was is 
het hakhout rondom de es. Uiteraard was voor het zo nu en dan 
vervangen van de boerderij ook nog hout nodig. Waarschijnlijk 
hadden de boerderijen op het erf hoogopgaande bomen staan 
die hiervoor gebruikt konden worden. Tevens zal de brink hierin 
voorzien hebben. Vanaf het einde van de 17e eeuw lag de focus 
van boeren meer op de akkerbouw en minder op veeteelt.194 De 
economie verslechterde en gezien het gehouden vee voornamelijk 
voor de export gehouden werd slonk hiermee de veestapel. 

De eerst bekende kaart waar Holtinge in detail op staat stamt 
uit 1768, een kaart vervaardigd ten behoeve van het Kapittel van 
Sint Pieter (zie paragraaf 2.3). De kaart laat zien dat er nog altijd 
een redelijk areaal aan strubbenbos aanwezig was bij Holtinge, 
grotendeels aan de westkant van de es (afbeelding 4.11). Toch 
zal er langs de rest van de es ook een gordel strubbenbos gestaan 

hebben. Het strubbenbos was mogelijk omzoomd door houtwallen 
of hekken om het vee buiten te houden. Dit wil echter niet zeggen 
dat er geen dieren meer geweid werden in dit bos. Varkens werden 
namelijk nog veelvuldig vetgemest met onder andere eikels. Het 
hout werd eens in de tien jaar of nog vaker afgezet. Wanneer hier 
ook nog vee zou grazen zal dit voor de bomen fataal zijn geweest 
waardoor omrastering noodzakelijk was. De es is tussen 1612 en 1768 
waarschijnlijk een stuk uitgebreid, richting het oosten en (zuid)-
westen. Het areaal weiland bleef vermoedelijk van vergelijkbare 
grootte. Dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat het areaal 
heide toegenomen was waardoor er voldoende graasmogelijkheden 
waren voor het vee. Op de es stonden nog drie boerderijen die in 
bedrijf waren en één vervallen boerderij. De vervallen boerderij was 
hoogstwaarschijnlijk het gebouw ten noorden van Holtingerrondweg 
2. 

Waar voorheen vermoedelijk het drieslagstelsel werd toegepast, 
een perceel voor zomergewas, een wintergewas perceel en een 
perceel dat braak lag, begon men in de 18e eeuw de es actiever 
te bemesten met potstalmest.195 Ook het aandeel plaggen werd 
vergroot omdat men had geleerd dat dit een positief effect had 
op de groei van rogge. Hiermee werden meer meststoffen aan de 
bouwlanden toegevoegd waardoor de bodem minder snel uitgeput 
raakte. Waarschijnlijk bleef hierdoor het braakliggende perceel 
korter onbenut en kon men een grotere opbrengst oogsten. Op de 
minder productieve percelen werd veelal boekweit verbouwd.196 De 
teruglopende trend van de grootte van de rundveestapel werd door 
de runderpest in 1740 versneld. Dit beeld staat echter tegenover 
de algemene trend in Zuidwest-Drenthe, waar veel bouwlanden 
werden omgevormd tot weilanden ten behoeve van een flink 

193 Bieleman, 2008, 107.
194 Bieleman, 2008, 243

195 Kolen, 2005, 163; Bieleman, 2008, 109.
196 Bieleman, 2008, 244.
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Afbeelding 4.12: Holtinge rond 1812. Het areaal 
hakhoutbos is flink teruggelopen. Daarnaast is het 
stuifzand duidelijk zichtbaar (geel) dat tegen, en zelfs 
over, de es ligt. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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groeiende rundveestapel.197 Waarom de Holtinger boeren hier 
niet aan meededen is niet bekend. Ondanks dat de rundveestapel 
kromp op Holtinge had men toch mest nodig. Schapenmest dat 
werd vermengd met plaggen strooide men over de bouwlanden 
om de es vruchtbaar te houden. De schapen namen hierbij de 
taak van de runderen over waardoor de schaapskuddes weer 
groeiden. Waar in de 16e en eerste helft van de 17e eeuw schapen 
voornamelijk werden gehouden voor hun wol, werd het vee in de 
18e en 19e eeuw vooral gehouden voor hun mest. De prijs voor 
wol lag namelijk vrij laag.198

Vanaf 1812 zien we een nieuwe landschapsvorm het toneel 
betreden, de stuifzanden (afbeelding 4.12). Dit was het gevolg van 
verdere intensivering van de akkerbouw. Meer en meer plaggen 
werden gestoken door de boeren om de bouwlanden steeds 
intensiever te bemesten. Daarnaast groeiden de schaapskuddes 
ook ten behoeven van de mest die ze produceerden. Dit had 
tot gevolgen dat de roggeopbrengsten sterk vergroot werden. 
Werden in de 17e eeuw nog een zaai-oogstverhouding van één op 
de drie à vier behaald, zien we aan het begin van de 19e eeuw 
dat dit vergroot was naar één op de zes.199 De paradox was echter 
dat vanaf het noorden de zandverstuiving het Holtingerzand de 
nederzetting bedreigde, en daarmee de vruchtbare bouwlanden. 
Waarschijnlijk heeft in deze periode de Holtinger es zijn 
‘ingedeukte’ noordrand gekregen. De landen werden door de 
overstuiving steeds onvruchtbaarder waardoor men uiteindelijk 
besloot een gedeelte van de bouwlanden op te geven. Eigenlijk 
kan hier niet gesproken worden van een directe overstuiving, 
maar eerder van een indirecte. De grotere zandkorrels van het 

stuifzand kon namelijk de steile noordhelling van de Havelterberg 
niet opgeblazen worden, maar bleven liggen aan de voet. Het 
fijnere zand, bereikte de es echter wel. Door de inmenging van dit 
fijne zand werd het steeds moeilijker om de bouwlanden vruchtbaar 
te houden.200 In een reactie op deze verstuivingen had men, aan de 
voet van de Havelterberg een stuifzandwal aangelegd. Deze wal 
werd aan de noordzijde ingeplant met grove den (Pinus sylvestris) 
en aan de zuidzijde met eiken (Quercus spec.).201 

Een andere ontwikkeling tussen 1768 en 1812 is de duidelijke 
afname in het areaal hakhout. Er was waarschijnlijk niet meer dan 
1,5 hectare strubbenbos overgebleven van de ruim 9,5 hectare 
in 1768. De maatregelen voor het beschermen van het bos, dat 
voor het eerst specifiek in 1722 in de Uffelter willekeuren wordt 
genoemd, waren dus niet afdoende.202 Tussen 1768 en 1812 is het 
bos geleidelijk aan doodgegaan doordat het ofwel te intensief werd 
afgezet of dat het nieuwe lot door het vee werd opgegeten. Ook 
kan het stuivende zand van het Holtingerzand hiermee te maken 
hebben. Een combinatie van deze mogelijkheden valt zeker niet 
uit te sluiten: doordat er minder en minder bomen beschikbaar 
waren, moest men van de nog overgebleven stukken strubbenbos 
dezelfde hoeveelheid hout oogsten. De enige mogelijkheid was dan 
ook om eenzelfde stuk vaker af te zetten. Zo belandde men in een 
neerwaartse spiraal. Toch was het waarschijnlijk niet zo drastisch 
als op de Franse kaart is aangegeven. Waarschijnlijk hebben op het 
gebied dat gekarteerd was als stuifzand toch eikenstrubben tussen 
het stuifzand gestaan.203 Deze enkele strubben in het stuifzand 
zullen echter weinig productief zijn geweest.

197 Bieleman, 2008, 250.
198 Bieleman, 2008, 245-246.
199 Bieleman, 2008, 247-249.

200 Waterbolk, 1948, 221.
201 Vlieger, 1993, 5.
202 Heringa, 1982, 99.
203 Mondelinge mededeling H.Tj. Waterbolk.
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Afbeelding 4.13: Holtinge rond 1832. Het stuifzand 
was geleidelijk aan weer vastgelegd bij de 
nederzetting. Rond Holtinge groeide ondertussen een 
zoom eikenhakhout. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen. 
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Bij de boerderijen is een stuk bos gekarteerd. Dit was 
waarschijnlijk een brink met hoogopgaande bomen waar 
de schapen verzameld werden en van hieruit het heideveld 
opgedreven werden. Op latere kaarten komt deze mogelijke brink 
echter niet meer voor wat impliceert dat de brink opgeruimd 
was. Wat hiervoor de reden kan zijn geweest is onbekend.

Holtinge vanaf 1832

Twintig jaar na de uitgave van de Franse kaart, in 1832, 
beschikken we over de eerste kadastrale kaart van Holtinge 
waardoor dit de eerste kaart is waarbij de percelen nauwkeurig 
ingetekend kunnen worden (afbeelding 4.13). Daarmee is ook 
voor het eerst precies de grootte en vorm van het bouwland 
bekend (afbeelding 4.14). Er was in 1832 bijna 15 hectare 
bouwland en ruim 6,5 hectare weiland. De kaart laat duidelijk 
de strubben of hakhoutrand rond de es zien. Hier is het bos niet 
langer als strubbenbos aangegeven aangezien de Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafel* de beschrijving ‘hakhout’ geeft. Toch zullen 
de effecten van grazende schapen door zijn gegaan in deze 
bossen waardoor beide termen gebruikt zijn. Langzaamaan 
begon het bos zich weer uit te breiden. Hierdoor konden de 
eikenbomen zich beter ontwikkelen voordat het werd afgezet 
zodat er meer hout gewonnen kon worden. Het strubben- of 
hakhoutbos besloeg zo´n 4,82 hectare als een zoom om de es. 
Daarnaast groeide aan de oostkant een strook bos met opgaande 
bomen dat bedoeld was voor kwalitatief hoogstaand eikenhout. 
Wellicht had deze strook het kwaliteitshout van de verdwenen 
brink op zich genomen. Ook is een afname van het stuifzand 
zichtbaar. Een groot gedeelte van het eerdere stuifzandgebied 
was reeds begroeid met heide waardoor het dichtstbijzijnde 
actieve stuifzand zo’n 60 m van het bouwland af lag. Mede door 

de hogere ligging van de es, het strubben- of hakhoutbos en een 
stuifzandwal was de es van Holtinge dus duidelijk gered van het 
stuifzand.

Afbeelding 4.14: Met behulp van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel kan samen 
met de Kadasterkaart 1832 precies gezien worden wie hoeveel grond waar bezit. 
Bron: Brood, 1989.
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Afbeelding 4.15: Holtinge rond 1850. Het weiland is 
richting het zuiden uitgebreid. Ook zijn op deze kaart 
voor het eerst houtwallen ingetekend. Dit wil echter 
niet zeggen dat er voor 1850 geen houtwallen rond 
de weilanden lagen. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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Tussen 1832 en 1850 gebeurde er niet veel met de 
es van Holtinge, maar het weiland werd wel gestaag 
uitgebreid richting het zuidoosten (afbeelding 4.15). 
Een interessanter ontwikkeling is echter dat er rond 
de weilanden houtwallen zijn ingetekend op de 
Topografische Militaire Kaart waarop afbeelding 4.16 
is gebaseerd. Het is zeer zeker mogelijk dat deze 
houtwallen al langer bestonden op Holtinge, maar 
op de kadasterkaart worden ze niet aangegeven. 
Ook op de Franse kaart uit 1812 zijn geen houtwallen 
ingetekend en de kaart van de Uffelter marke uit 
1768 was niet bedoeld om het landschap met alle 
elementen weer te geven waardoor ze hier ook niet 
op staan. Waarschijnlijk bestonden de houtwallen al 
langer, maar zijn ze niet eerder ingetekend op kaarten. 
Bedoeld als beschermende heg voor de bouwlanden 
tegen rondstruinend vee en wild (afbeelding 4.16). 
Interessant is echter dat nu te zien is dat door de 
houtwallen de gehele ontginning omzoomd was door 
bomen en struiken, waardoor de schapen slechts 
moeizaam op de bouwlanden konden komen. Bij de 
Holtingerrondweg waren aan beide kanten van de weg 
houtwallen ingetekend, evenals aan de zuidkant van 
de weilanden langs de huidige Studentenkampweg. 

Op de bouwlanden veranderde het beeld in deze 
periode. Waar eerder vrijwel uitsluitend winterrogge, 

en hier en daar haver en boekweit, werd geteeld begon de aardappel 
op het toneel te verschijnen.204 Dit ging ten koste van de zomerrogge, 
een gewas dat al enige tijd steeds minder gezaaid werd. 

Afbeelding 4.16: Houtwallen werden aangelegd om wild binnen of juist buiten 
de weilanden en bouwlanden te houden. De bomen op de houtwallen werden 
regelmatig afgezet waardoor een relatief laag en dicht struikgewas op de aarden 
wallen groeide.

204 Bieleman, 2008, 249.
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Afbeelding 4.17: Holtinge rond 1885. De ontginning is 
flink richting het zuiden uitgebreid. Hier zijn weilanden 
aangelegd die nodig waren door de groeiende 
veestapels. Op de es zijn percelen ingeplant met 
eikenhakhout ten behoeven van de leerlooierijen. 
Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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In 1885 is de tweede kadastrale kaart voor het gebied van 
Holtinge uitgebracht. Hierop is een grote verandering te zien bij 
de nederzetting (afbeelding 4.17). Als eerste valt de uitbreiding 
naar het zuidoosten op. Men is de weg overgestoken en heeft 
hier bijna negen hectare heide ontgonnen, hoewel nog niet 
de helft van de percelen is omgevormd tot grasland. Dit zou 
ook nog een tijd op zich laten wachten. De percelen werden 
waarschijnlijk al wel als graslanden gebruikt. Het areaal weiland 
was van bijna 7,5 hectare in 1850 verhoogd tot 11,75 hectare in 
1885. Deze ontwikkelingen hingen samen met een verandering 
in de bedrijfsvoering van de boeren. De exportmogelijkheden 
van boter en varkensvlees werden vergroot, waarbij een 
gedeelte ook naar het buitenland werd vervoerd, vooral naar 
Engeland. Zo behoorde bijvoorbeeld de botermarkt in Meppel 
rond 1870 tot één van de drie grootste in Nederland. Daarnaast 
stegen de prijzen voor boter en varkensvlees flink in de tweede 
helft van de 19e eeuw. Hierdoor richtten de boeren zich meer 
op de runderen en varkens en werd de rogge-, boekweit- en 
aardappelteelt enkel in stand gehouden voor eigen consumptie 
en als voer voor de veestapel. Het aantal gehouden varkens en 
runderen nam per boerenbedrijf dan ook flink toe.205 Hiervoor 
had men meer weilanden nodig, waardoor we de toename van 
weiland op kadasterkaart van 1885 kunnen verklaren. Het areaal 
bouwland kromp van bijna vijftien hectare in 1832 naar ruim 
dertien hectare in 1885. De echte krimp van de bouwlanden zou 
nog komen in de 20e eeuw.

In het oude gedeelte van de ontginning is de perceelering van 
1832 nog duidelijk terug te vinden. Slechts twee percelen zijn 
opgedeeld. Van deze twee opgedeelde percelen is een gedeelte 

ingeplant met zomereiken (Quercus robur). Daarnaast werd ook 
het meest noordwestelijke perceel ingeplant. Deze drie percelen 
waren goed voor nieuw hakhoutbos van ongeveer vier hectare. Dit 
bos is met zekerheid hakhoutbos te noemen aangezien het hier 
om nieuwe aanplant gaat. Eens in de tien tot twaalf jaar werden 
de eiken afgezet en werd de bast gewonnen.206 De eikenbast werd 
toegepast in de leerlooierijen als grondstof waardoor de huiden 
niet meer konden bederven. Hiermee konden de boeren extra 
geld verdienen.207 Ook hieruit blijkt dat het verbouwen van rogge, 
boekweit en aardappelen van minder belang was geworden. Ook 
de landbouwcrisis tussen 1878 en 1895, waar vooral de akkerbouw 
onder leed, had ermee te maken. Uiteindelijk bleef de schade door 
de crisis beperkt dankzij de varkenindustrie.208 In 1885 stond er rond 
en op Holtinge ruim 12,5 hectare aan strubben- of hakhoutbos. Het 
is niet onwaarschijnlijk dat het oude strubbenbos dat rond de es lag 
ook deels voor de leerlooierindustrie werd gebruikt. 

Rond de eeuwwisseling was de combinatie op het boerenbedrijf 
van melkkoeien en varkens een succesverhaal. Door de opkomst 
van de vooral handmatige boterfabriekjes kon de boter, ondanks 
de teruglopende prijs, toch nog winstgevend verkocht worden. 
De restproducten die bij het produceren van boter ontstonden 
(ondermelk en karnemelk) konden aan biggen gevoerd worden. 
Daarnaast werd de dieren rogge en aardappels gevoerd. De biggen 
werden in relatief korte tijd van zestien tot twintig weken vetgemest 
tussen de 40 tot 65 kilo waarna ze geslacht en geëxporteerd 
werden naar Engeland en Duitsland. Doordat de biggen in korte 
tijd vetgemest werden konden kleine boerenbedrijven gemakkelijk 

205 Bieleman, 2008, 398-399.

206 Waterbolk, 1948, 201.
207 Vlieger, 1993 IV, 5.
208 Bieleman, 2008, 279-280.
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Afbeelding 4.18: Holtinge rond 1933. Aan de westkant 
is het ingeplante dennenbos te zien. Een gedeelte 
van de es is nog altijd in gebruik als hakhout. Kaart: 
E.W. Kuiper, Groningen.
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inspelen op deze markt.209 Gezien de algehele trend en de grootte 
van de boerderijen op Holtinge is er weinig twijfel aan dat de 
boeren hierop ingespeeld hebben. De schaapskuddes waren 
vrijwel verdwenen door de dalende prijs van wol. Ook waren 
de schapen, maar ook het overige vee, steeds minder belangrijk 
voor hun mest. De kunstmest deed namelijk aan het einde van 
de 19e eeuw zijn intrede wat niet alleen veemest overbodig 
maakte maar ook een hogere productie van rogge tot gevolg 
had. De boekweit, een gewas dat op minder vruchtbare grond 
ook relatief goed groeide, verdween geheel van de bouwlanden 
met de komst van de kunstmest.210

Met de topografische kaart van 1933, bijna een halve eeuw 
verder zien we dat alle percelen aan de zuidkant van de ontginning 
zijn omgevormd tot weiland. Negen jaar eerder was dit nog 
niet het geval, wat betekent dat de heidepercelen die reeds 
in 1885 ingedeeld waren pas tussen 1924 en 1933 omgevormd 
werden tot weiland (afbeelding 4.18). In het zuidwesten van 
de ontginning werd zelfs nog een bouwland aangelegd. Alle 
percelen aan de zuidkant waren omzoomd door houtwallen. Ook 
de oudere weilanden midden op de ontginning waren omzoomd 
door houtwallen waardoor dit gebied een gesloten karakter moet 
hebben gehad. Het bouwland was alleen aan de randen omzoomd, 
niet per perceel. Langs de zuidkant van de bouwlanden was een 
weg aangelegd om de bereikbaarheid van de es te verbeteren. 

Het meest noordwestelijke perceel van de es was nog altijd 
een hakhoutbos. Het perceel waar eerder ook een hakhoutbos op 
stond was vrij recentelijk weer terug omgevormd tot bouwland. 
Op de Bonnebladen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

opgaand bos of hakhoutbos. Aan de volgende passage kunnen we 
echter opmaken dat tot in ieder geval 1947 de bossen rond Holtinge, 
en daarmee hoogstwaarschijnlijk ook het perceel op de es, nog als 
hakhoutbos werden gebruikt: “(…) juist op de kamp van de heuvel, 
een kleine es, van waaruit men een prachtig uitzicht heeft op de 
omliggende venen, heiden en zandverstuivingen.”211 Het feit dat 
H.Tj. Waterbolk het lager gelegen terrein kan aanschouwen duidt 
erop dat het bos nog niet bestaat uit opgaande bomen maar nog in 
gebruik was als hakhout. Aan de noordwest kant van de ontginning 
werd rond 1900 het gemeentebos aangelegd met dennen (Pinus 
sylvestris). Aan de zuid-, oost- en westkant van dit perceel werd 
een houtwal aangelegd. Aan de noordkant waren slechts gedeeltes 
van het bos beschermd door een houtwal. Men had hier blijkbaar 
besloten geen doorlopende houtwal aan te leggen. Waarom dit op 
deze manier is aangelegd is niet duidelijk. 

De eerder zo succesvolle combinatie van runderen en varkens 
werd vanaf de Eerste Wereldoorlog steeds minder rendabel. 
Dit had te maken met het feit dat deze industrie vooral gericht 
was op export. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon Nederland 
niet meer handelen met Engeland doordat de Duitsers met hun 
onderzeeboten de handel via het Kanaal stillegden. Na de Eerste 
Wereldoorlog stopte onder andere Engeland met het importeren van 
varkensvlees door de wereldwijde overproductie. Ook de boterprijs 
was ondertussen teruggelopen tot een punt waarbij het niet meer 
rendabel was om boter te produceren. De overheid probeerde de 
situatie nog te redden door een Crisis-varkenswet en een Crisis-
zuivelwet in te stellen. Uiteindelijk was er geen houden meer aan 
en moesten de beide veestapels drastisch verkleind worden.212 In de 
Tweede Wereldoorlog kwam de nadruk weer meer te liggen op de 

209 Bieleman, 2008, 400-407.
210 Bieleman, 2008, 409-411.

211 Waterbolk, 1948, 205.
212 Bieleman, 2008, 416-419.
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Afbeelding 4.19: Holtinge rond 1974. Bijna alle 
bouwlanden zijn omgevormd tot weiland. Kaart: E.W. 
Kuiper, Groningen.
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akkerbouw. De veestapel slonk flink, de runderen uitgezonderd, 
en de boeren vielen weer terug op rogge.213

Hoewel in Drenthe reeds aan het begin van de 20e eeuw 
op grote schaal de houtwallen langs de weilanden verdwenen 
duurde het op Holtinge nog tot zeker in de jaren ’60 voordat 
hier houtwallen werden vervangen door prikkeldraad.214 Een 
uitblijvende schaalvergroting tot in de jaren ’70 kan hier de reden 
voor zijn geweest. Tegenwoordig bestaan de perceelscheidingen 
voornamelijk uit schrikdraad.

Na 1933 liep het aandeel bouwland snel achteruit totdat er 
in 1974 nog slechts twee percelen op het oude bouwland over 
zijn (afbeelding 4.19). De rest van de es is omgevormd tot 
weiland. Ondanks de goede bodem voor bouwland lag de keileem 
waarschijnlijk te ondiep om met een moderne ploeg en tractor 
het land fatsoenlijk te kunnen bewerken. Daarnaast waren door 
overproductie de prijzen van akkerbouwgewassen gedaald.215 
Door schaalvergroting en ruilverkavelingen konden enkele 
boeren het hoofd nog boven water houden omdat met behulp 
van de tractor grotere gebieden effectiever bewerkt konden 
worden.  Ook werden wegen afgesloten en toegevoegd aan de 
bestaande weilanden (afbeelding 4.20). Uiteindelijk is dit alles 
niet genoeg geweest voor de akkerbouw op Holtinge (afbeelding 
4.21). Tegenwoordig wordt Holtinge niet meer bewoond door 
boeren. De weilanden worden gebruikt voor het laten grazen 
van paarden of zijn ingericht als tuin.

213 Bieleman, 2008, 424.
214 Bieleman, 2008, 411.
215 Bieleman, 2008, 511.

Afbeelding 4.20: Een gedeelte van de Holtingerrondweg bij het gehucht Holtinge dat 
niet meer als dusdanig in gebruik is, maar nog altijd goed zichtbaar in het landschap 
ligt. Foto: E.W. Kuiper, Groningen.
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Afbeelding 4.21: Holtinge rond 2013. Alle bouwlanden 
zijn verdwenen op Holtinge. Ook is de weg over de 
ontginning opgeruimd. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.
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Van de hele geschiedenis die hier beschreven is, zijn 
nog enige relicten bewaard gebleven (afbeelding 4.22). 
Met veldonderzoek zijn deze relicten in kaart gebracht. 
Opvallend is dat veel houtwallen bewaard zijn gebleven. 
Het zijn echter alleen de aarden wallen die nog in 
oorspronkelijke staat bestaan. De begroeiing van onder 
andere eikenbomen zijn doorgeschoten. Ook zijn delen van 
het tracé gevonden van de oude weg die over de es liep. 
De helling die op de ontginning is gevonden is hier nog een 
relict van. Ook in het bos, nabij de Studentenkampweg, is 
het tracé nog te zien. In het bos aan de noordkant van de 
ontginning zijn sporen gevonden van de oude stuifzandwal. 
Deze wal moest het bouwland beschermen tegen het 
oprukkende stuifzand. Op twee locaties zijn greppels 
gevonden waarvan de oorsprong en nut niet achterhaald 
zijn. 

Het bos rond Holtinge

Tegenwoordig is het Holtingerbos een hoogopgaand bos en 
bestaat het in de boomlaag veelal uit zomereik (Quercus robur) en 
zachte berk (Betula pubescens) met op verschillende locaties een 
regelmatige boswilg (Salix caprea), grove den (Pinus sylvestris), 
zoete kers (Prunus avium) en ratelpopulier (Populus tremula) erin 
vermengt. Dit blijkt uit een bosinventarisatie dat door Ecologisch 
Adviesbureau Maes is uitgevoerd.216 Tijdens het veldwerk is deze 
inventarisatie gecontroleerd, aangezien in zestien jaar tijd de 
soortensamenstelling kan wijzigen. Op sommige locaties groeien 
meer berken, op andere locaties vrijwel alleen zomereik. De 
struiklaag is niet heel soortenrijk en bestaat voornamelijk uit 

hulst (Ilex aquifolium), hazelaar (Corylus avellana), amerikaanse 
vogelkers (Prunus serotina), gewone vlier (Sambucus nigra), 
sporkehout (Rhamnus frangula) en lijsterbes (Sorbus aucuparia). Ook 
in de struikenlaag is veel verschil in de geografische verspreiding van 
de soorten. Zo komt in de buurt van Holtingerrondweg 1 (zie figuur 
4.2 op pagina 68) een bosje voor met een hoge concentratie hulst. 
Een vroegere bewoner heeft hier namelijk hulst aangeplant om te 
kunnen verkopen tijdens kerst.217 Deze struiken, die ondertussen 
zijn uitgegroeid tot bomen van wel vijftien meter hoog, hebben veel 
zaailingen in de omgeving verspreid waardoor hier veel hulststruiken 

Afbeelding 4.22: Op deze kaart is het resultaat te zien van de inventarisatie naar 
cultuurhistorische relicten op Holtinge. Kaart: E.W. Kuiper, Groningen.

216 Maes, 1996. 217 Mondelinge mededeling J. Gommer, eigenaar van het huis Holtingerrondweg 1.
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groeien (afbeelding 4.23 
en zie afbeelding 4.22). 
De kruidlaag is in de 
Holtingerbossen zeer rijk, de 
volgende plantsoorten zijn 
slechts een fractie van alle 
soorten die hier voorkomen: 
adelaarsvaren (Pteridium 
aquilinum), bosanemoon 
(Anemone nemorosa), 
dalkruid (Maianthemum 
bifolium), eikvaren 
(Polypodium vulgare), gewone 
salomonszegel (Polygonatum 
multiflorum), grote muur 
(Stellaria holostea), hengel 
(Melampyrum pratense) 
en witte klaverzuring 
(Oxalis acetosella).218 De 

bovengenoemde soorten vallen onder de bosindicatoren. Dat zijn 
plantensoorten die zich pas vestigen als een bos enige ouderdom 
heeft. Dit geldt overigens ook voor de hulst, maar dat terzijde. 
Dat we het hier over oude bossen hebben is aangetoond in de 
vorige paragraaf.

Op de houtwallen groeiden andere plant- en boomsoorten dan 
in het hakhoutbos. Zo vond Waterbolk onder andere de gewone es 
(Fraxinus excelsior), zoete kers (Prunus avium), sleedoorn (Prunus 
spinosa), één- en tweestijlige meidoorn (respectievelijk Crataegus 
monogyna en Crataegus laevigata), gladde- of hollandse iep 

(respectievelijk Ulmus minor of Ulmus Hollandica(x)), zwarte els 
(Alnus glutinosa) en wilg (Salix spec.).219 De meidoorn en sleedoorn 
zijn soorten die we verwachten in houtwallen. Deze relicten waren 
namelijk aangelegd om het vee buiten de bouw- en weilanden te 
houden. Met de doorns en dichte structuur van de struikgewassen 
waren deze hier uitermate geschikt voor. De gewone es en de wilg 
zijn wellicht geplant voor het hout. Beide houtsoorten zijn goed 
buigzaam en kunnen goed gebruikt worden voor het aanleggen van 
hekken. Daarnaast kunnen deze boomsoorten, evenals de zwarte 
els, goed tegen hoge waterstanden, wat regelmatig voorkwam in 
de winters.

Veel soorten die vroeger al in de houtwallen groeiden komen 
hier nu nog altijd voor. Toch zijn er ook soorten verdwenen, 
zoals de iep, als gevolg van de Iepenziekte in de jaren ’70 en 
‘80. De tweestijlige meidoorn komt ook niet meer voor in de 
bosinventarisatie van Maes. Het kan mogelijk zijn dat deze soort 
hier nog voor komt aangezien de soort moeilijk te determineren 
is. Daarnaast zijn er soorten bijgekomen die 60 jaar geleden hier 
nog niet groeiden zoals de gewone brem (Cytisus scoparius) en een 
kruising tussen de grauwe en geoorde wilg (Salix x multinervis).220 
Behalve de soorten die uitsluitend op de houtwallen groeien staan 
hier ook soorten die we in de bossen tegenkomen zoals de eik, 
hazelaar en hulst. 

Het gemeentebos, gelegen ten westen van de oude strubben 
rond de Holtinger ontginning, werd waarschijnlijk aan het einde 
van de 19e eeuw ingeplant met grove den (Pinus sylvestris). De 
bomen werden op vier januari 1941 ter verkoop aangeboden 

Afbeelding 4.23: Dit hulstbosje is 
aangeplant door een vroegere bewoner van 
Holtingerrondweg 1. Hij verkocht takjes hulst 
tijdens de kerst. Foto: E.W. Kuiper, Groningen.

218 Waterbolk, 1948, 207; Maes, 1996.
219 Waterbolk, 1948, 208-209.
220 Maes 1996.
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in het Nieuwsblad van het 
Noorden (afbeelding 4.24). Er 
werden ‘11.000 gave rechte 
dennen’ aangeboden met een 
lengte van negen meter en 
een dikte van dertien cm op 
1,30 m hoogte.221 Niet lang 
hierna zullen de grove dennen 
gekapt zijn waarna voor 1 mei 
1942 volgens de afspraken bij 
de aankoop van het bos de 
gekapte vlakte werd ingeplant 
met lariks (Larix spec.).222 
Overigens is de aanplant geen 
lariks geweest maar zijn hier 
reuzenzilversparren (Abies 
grandis) aangeplant. Hierna 
is er geen grootschalige kap 
meer geweest in dit bos 
waardoor hier nu grote dikke 
bomen staan. 

Het bos rond Holtinge heeft hier, zoals in de vorige paragraaf 
duidelijk is geworden, een bewogen geschiedenis. Van een 
dicht eiken-lindebos in de prehistorie, naar een van eiken-
haagbeuken- en een gedegenereerde variant eiken-berkenbos 
toen het door de Uffelter boeren in gebruik werd genomen. 
Nadat de ontginning Holtinge ontstond is het bos waarschijnlijk 
snel verder gedegenereerd doordat het veelvuldig gebruikt 
werd. Niet alleen voor het oogsten van bouwhout, als brandstof 

of voor het bouwen van hekken, maar ook als gebied waar het vee 
(vooral varkens) kon grazen. De degeneratie hield in dat het bos als 
strubben- of hakhoutbos gezien kan worden. Rond 1600 zal een groot 
deel van het bos zelfs verdwenen zijn waar een heideveld voor in de 
plaats kwam. Het restant strubben- of hakhoutbos dat nog behouden 
was bestond naar verwachting vooral uit eikenbomen (Quercus 
spec.) maar dat er een enkele berk (Betula spec.) tussen groeide is 
niet ondenkbaar.223 De eikels werden namelijk gebruikt als voer voor 
varkens.224 Als ondergroei in de kruidenlaag moeten we denken aan 
planten die goed tegen veranderingen kunnen, aangezien het hout 
regelmatig werd afgezet. Planten als smalle weegbree (Plantago 
lanceolata), grote brandnetel (Urtica dioica), adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum), wilgenroosje (Chamerion angustifolium), 
bosanemoon (Anemone nemorosa), gewone salomonszegel 
(Polygonatum multiflorum), struikhei (Calluna vulgaris) met aan 
de randen waarschijnlijk knoopkruid (Centaurea jacea) en andere 
akkerkruiden. Gewone eikvaren (Polypodium vulgare) kan hier ook 
hebben gegroeid, maar is eerder te verwachten op houtwallen.225

Pas tussen 1812 en 1832 kwam de eerste uitbreiding van het 
areaal bos in de omgeving sinds de eerste ontginning van Holtinge. 
Het strubben- of hakhoutbos bleef zich uitbreiden, wat samenhing 
met het begin van het afnemen van de enorme schaapskuddes in 
Drenthe. De graasdruk op de heide werd kleiner waardoor de jonge 
boompjes een grotere kans kregen om uit te groeien en het bos zich 
weer kon uitbreiden (afbeelding 4.25). Ook werden er steeds minder 
plaggen gestoken. In de tweede helft van de 19e eeuw werd op 
de es eikenhakhout aangeplant ten behoeve van de leerlooierijen. 
De bosaanplant op de es zelf zou zijn climax waarschijnlijk in 
het viooltjesrijk eiken-berkenbos vinden, en niet in het eiken-

221 Nieuwsblad van het Noorden, 04-01-1941, 4.
222 Provinciale Drentsche en Asser courant, 17-12-1940, 2e blad 2e pagina.

Afbeelding 4.24: Advertentie in de krant 
voor het verkoop van de Grove dennen 
uit het ‘Gemeentebos’. Bron: Nieuwsblad 
van het Noorden (04-01-1941).

223 Waterbolk, 1948, 208-209.
224 Elerie, 2003, 89.
225 Waterbolk, 1948, 204-205; Van der Meijden, 1996, 65, 66, 90, 209, 273, 371, 605.
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haagbeukenbos wat het 
natuurlijke climaxbos is van 
deze locatie. Dit lag aan de 
toegevoegde potstalmest op 
de es waar ook zand tussen 
zat.226 Het bos kon echter 
zijn climax niet bereiken 
aangezien het eens in de 
tien tot twaalf jaar werd 
afgezet. De kruidenlaag van 
dit bos kon zich daarentegen 
relatief snel vestigen in 
deze nieuwe hakhoutbossen, 
aangezien de percelen 
grensden aan het oudere 
hakhoutbos. Desondanks 
was zelfs in 1947 de 
volledige soortenrijkdom en 
homogeniteit nog niet bereikt 
zoals die in omringende 
bossen voorkwam.227 In ieder 
geval tot 1947 werd het 
Holtingerbos gebruikt als 

hakhout, maar dit zal niet lang daarna gestopt zijn. De bomen die 
we er tegenwoordig zien zijn veelal 60 jaar of ouder, te zien aan 
de dikte van de stammen. 

Al lang wordt het Holtingerbos gezien als een interessant 
en belangrijk gebied vanuit ecologisch en cultuurhistorisch 
oogpunt. Het goed ontwikkelde viooltjesrijk eiken-berkenbos 

komt buiten Drenthe weinig voor.228 Cultuurhistorisch gezien zijn 
er veel relicten in het bos bewaard gebleven zoals delen van de 
stuifzandwal, houtwallen en van het voormalige gebruik van het 
bos (zie afbeelding 4.22 op pagina 99).

4.6 Synthese

Hoe en wanneer is de historische nederzetting en ontginning 
Holtinge ontstaan en welke langetermijnontwikkeling hebben het 
landschap en het landgebruik van de nederzetting, de es en het 
omringende bos doorgemaakt tot aan de dag van vandaag?

Het ontstaan van Holtinge is niet met zekerheid vast te 
stellen. Er zijn echter verschillende methoden om tot een 
benadering te komen. Zo is gekeken naar de naam Holtinge, de 
verkavelingstructuur, de sociale geschiedenis en de domaniale 
goederen. Hieruit is voortgekomen dat Holtinge waarschijnlijk 
tussen 1250 en 1350 vanuit Uffelte gesticht is, te midden van een 
deels gedegenereerd bos bestaande uit onder andere wintereiken 
(Quercus rubra). De bewoners van Holtinge zijn tussen nu en 1612 
teruggevonden. Aan de hand van de namen van de boeren lijkt het 
zo dat hier veel verschillende families hebben gewoond gedurende 
de vier eeuwen. De boerderijen werden dus niet van vader op 
zoon doorgegeven. Waarschijnlijk waren de bewoners de pachter 
van de boerderij en niet de eigenaar. 

De ontginning Holtinge bestond uit een es, de bouwlanden aan 
de noordkant en de weilanden bij de boerderijen aan de zuidkant. 
Gedurende de eeuwen daarna is het bos rond Holtinge verder 
gedegenereerd door overexploitatie met schapen en ander vee tot 
uitgestrekte heidevelden. Dit ging zo ver dat aan het begin van de 
19e eeuw nog slechts een klein aandeel strubben- of hakhoutbos was 

Afbeelding 4.25: Het bos rond Holtinge 
laat hier en daar nog sporen zien van het 
vroegere gebruik. Deze zomereiken hebben 
meerdere stammen per boom en zijn grillig 
gevormd. Dit duidt op langdurige begrazing 
van schapen en ander vee. Foto: E.W. 
Kuiper, Groningen.

226 Waterbolk, 1948, 207.
227 Voor een volledig overzicht van de in 1947 geïnventariseerde bossen zie Waterbolk, 
1948, 208-209. 228 Waterbolk, 1947, 207.
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overgebleven. In deze periode is ook het stuifzand een bedreiging 
gaan vormen voor het bouwland van Holtinge. Hierdoor is aan de 
noordkant een deel van deze es in onbruik geraakt en heeft de 
ontginning zijn ‘ingedeukte’ vorm gekregen. Door de eeuwen heen 
heeft het gehucht Holtinge grote (landschappelijke) veranderingen 
ondergaan. Tussen 1612 en nu is de Holtinger ontginning bijna 
verdrievoudigd (inclusief bos). De uitbreiding van het gehucht 
gebeurde aan de zuidkant van de bestaande ontginning. Bij de 
uitbreiding werden vooral heidegronden omgezet in weiland. In 
eerste instantie werd het bouwland uitgebreid tot een maximale 
grootte van ongeveer vijftien hectare in 1832 (afbeelding 4.26). 
Vanaf dat moment zien we het aandeel bouwland teruglopen waarbij 
deze gronden werden omgevormd tot weilanden. Dit had te maken 
met de focus van boeren op runderen en varkens, waardoor meer 
weiland benodigd was. Tussen 1986 en 1995 was al het bouwland 
verdwenen op de Holtinger ontginning. Het aandeel strubben of 
hakhouten opgaand bos groeide echter vanaf 1832. De bossen rond 
Holtinge bestaan tegenwoordig voornamelijk uit eiken (Quercus 
robur) en berken (Betula spec.) met een rijke kruidlaag.

Jaar na Chr. Landschap Bijzonderheden

1250-1350 Gedegradeerd bos, delen heide Stichting Holtinge

1438 Eerste vermelding Holtinge

1612 Grotendeels heide met 
hakhoutbos aan de westkant van 
de es

Register van ‘Bezaaide landen’, 
eerste bron over bouwlanden op 
Holtinge

1580-1660 Heideareaal wordt uitgebreid, 
begin stuifzanden, steeds minder 
hakhout

Grote schaapskudden ten 
behoeven van de wolindustrie, 
ook veel runderen

1660-1740 Nadruk meer op akkerbouw 
en minder op veeteelt door 
tegenvallende economie

1748-1754 Bewoning op Holtinge loopt terug 
van vier naar drie families

1740-1850 Nog minder bos, meer heide en 
stuifzanden

Groei schaapskudden ten 
behoeven van mestproductie

1768 Uitbreiding es Eerste detailkaart met Holtinge

Rond 1800 Stuifzanden breiden uit Stuifzandwal aangelegd aan 
noordkant Holtinger es

1812 Kleinste areaal (hakhout)bos, 
veel heide en grootste uitbreiding 
stuifzandgebieden

Stuifzanden bedreigen Holtinger 
es

1832 Zoom van hakhoutbos rond de 
Holtinger es, stuifzand wordt 
vastgelegd

Eerste nauwkeurige kaart van 
Holtinge

1850 Aandeel weiland wordt 
uitgebreid, hakhoutbos breidt 
zich uit

Eerste houtwallen aangegeven op 
de kaart, komst van de aardappel

1885 Ontginning flink uitgebreid, 
veel nieuwe weilanden, areaal 
bouwland neemt af

Gedeelte van de es wordt 
ingeplant met eikenhakhout ten 
behoeven van de leerlooierijen

1895-1905 Aanleg grove dennenbos aan 
westkant ontginning

Dit bos werd het ‘gemeentebos’ 
genoemd

1933 Areaal bouwland loopt verder 
terug, bos blijft zich uitbreiden

Hoogtepunt van aantal 
houtwallen, er wonen weer vier 
families op Holtinge

1974 Nog slechts drie percelen 
bouwland op de ontginning

Weer drie families op Holtinge, 
aantal houtwallen flink terug 
gelopen

2012 Geen bouwland meer aanwezig Weilanden door paarden begraasd

Tabel 4: Chronologische tabel waarin voor gehucht Holtinge de grote veranderingen 
in het landschap of gebeurtenissen samengevat zijn.

Afbeelding 4.26: Deze grafiek laat de verdeling van de ontginning zien in hectaren. 
Het aandeel bouwland loopt sterk terug in de 20e eeuw en het aandeel bos flink 
toe. Bron: E.W. Kuiper, Groningen.
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5. Conclusies en aanbevelingen

5.1 Inleiding

Het onderzoek is deels gebaseerd op eerder uitgevoerd 
onderzoek. Een gedeelte van de onderzoeken is ondertussen 
gedateerd, hier zijn dan ook alleen de nog geldende conclusies 
en beschrijvingen van overgenomen. Ook zijn er onderzoeken 
geweest in het verleden waarop geen vervolgonderzoek verricht 
is. Hier is met een kritisch oog naar gekeken. De primaire 
bronnen zijn bij dit onderzoek regelmatig ingezet zoals de 
goorspraken en willekeuren. Deze bronnen zijn opgesteld om 
de regels in de marke bij te houden, niet om het landschap 
te beschrijven. Dit is ook het geval bij andere geschreven 
primaire bronnen. Deze bronnen zijn echter wel gebruikt om 
het landschap te interpreteren van een bepaalde periode. Het 
is dus noodzakelijk de beschrijvingen goed te interpreteren en 
alleen voorzichtig conclusies te trekken. Dit geldt ook voor het 
beschikbare kaartmateriaal van het Holtingerveld. Elke kaart 
is ontwikkeld met een bepaald doel en dat hoeft niet altijd 
hetzelfde doel te zijn als waarvoor het in dit onderzoek gebruikt 
is. Soms worden elementen niet weergegeven op een kaart of 
juist overdreven aangegeven. Het achterliggende doel van een 
kaart is meegenomen in het interpreteren en verwerken van de 
kaarten. Zo zijn de bronnen nauwkeurig en bewust gebruikt en 
toegepast. 

De toegepaste methode, het interdisciplinaire onderzoek, is 
succesvol gebleken om een goede grip op het landschap te krijgen. 
Veranderingen in het landschap hebben vaak verschillende 
oorzaken, die in verschillende vakgebieden worden onderzocht. 
Toch hebben deze zaken veel invloed op elkaar. Hierdoor geeft 

het onderzoek vanuit verschillende hoeken een vollediger beeld van 
de landschappelijke veranderingen, dan wanneer het vanuit één 
professie wordt bestudeerd. Voor dit type onderzoek zijn echter 
detailstudies van belang om een goed beeld te krijgen van het 
landschap. Deze zijn voor het Holtingerveld voldoende beschikbaar 
waardoor het interdisciplinaire onderzoek goed toegepast kon 
worden. 

5.2 Conclusies

Met dit interdisciplinaire onderzoek is de geschiedenis in een 
overzichtelijke en complete tekst bij elkaar geplaatst. Dit was 
nog niet eerder gedaan voor het Holtingerveld. Als men meer 
over de geschiedenis van het Holtingerveld wilde weten moest dit 
uit verscheidene publicaties worden gehaald, of het verhaal was 
summier. Ook zijn nieuwe primaire bronnen gebruikt waardoor 
de kennis over dit gebied is uitgebreid met dit onderzoek. Voor 
toekomstig beheer van het veld en de omliggende gebieden kan deze 
tekst een leidraad vormen voor het behoud van de bijzondere en 
interessante landschappelijke elementen. Behalve dat de elementen 
bekend zijn, is ook de achterliggende geschiedenis beschreven in dit 
deel van de scriptie. Daardoor is een betere inschatting te maken 
van het belang van de afzonderlijke elementen in het veld.

Over de maximale veenverspreiding op het Holtingerveld was 
nog weinig geschreven. Wel geeft de 1:10.000 bodemkaart uit 1953 
een eerste overzicht, maar deze kaart was niet ontwikkeld om 
dit weer te geven. De veenverspreiding dat op afbeelding 2.3 is 
weergegeven, is ontwikkeld vanuit verschillende (oude) kaarten van 
het gebied. Daarmee is een eerste idee gegeven over de mogelijke 
reikwijdte van het veen. 
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Voor het onderzoek is met lokale bewoners gesproken. Velen 
waren enthousiast om hun kennis van het gebied te delen en 
zo een bijdrage te leveren aan het onderzoek. De (historische) 
kennis varieerde van persoon tot persoon. Sommigen hadden oude 
foto’s, anderen konden mij vertellen over het leven van vroeger of 
vroegere bewoners. Ook onderzoekers die kennis van het gebied 
hebben waren welwillend met het verschaffen van informatie. 

Het gehucht Holtinge is namelijk een qua onderzoek sterk 
onderbelichte nederzetting. Met behulp van dit onderzoek is een 
eerste datering van het ontstaan van het gehucht gegeven waarbij 
vooral het uitsluiten van perioden van belang is geweest. Er zijn 
namelijk geen onderzoeken of primaire bronnen beschikbaar waar 
een exacte datering wordt gegeven voor het ontstaan van dit 
gehucht. Door de sociale geografie, de agrarische geschiedenis en 
de historische cartografie te combineren is een reeks van kaarten 
ontwikkeld waarbij een uitleg is gegeven waarom bepaalde 
ontwikkelingen zich voordeden. Desondanks is het duidelijk dat 
dit onderzoek slechts een opstap is naar een grotere kennis over 
het ontstaan van Holtinge. Er zijn nog veel onduidelijkheden die 
vooral het ontstaan en de eerste ontwikkelingen van Holtinge 
betreffen. De eerste bron die informatie geeft over het landschap 
bij Holtinge stamt uit 1612, dat is vrij laat. Toch is geprobeerd een 
voorstelling te maken van Holtinge voor 1612, vooral met behulp 
van lokale paleografische gegevens en de agrarische geschiedenis 
van Drenthe. 

Door detailstudies als deze wordt de kennis over de algemene 
ontwikkeling van Drenthe steeds completer en gedetailleerder. 
Hierbij gaat het niet alleen om de landschappelijke ontwikkeling, 
maar ook om de sociaal-economische en agrarische ontwikkeling 
van dit soort dorpen.

5.3 Aanbevelingen

Onderzoek is nooit afgerond, er valt altijd nog meer of iets 
nieuws te ontdekken. Zo ook met dit onderwerp en dit onderzoek. 
De beschrijving in deze scriptie is verre van volledig, vooral met 
betrekking tot de Romeinse tijd en de (Vroege) Middeleeuwen. 
Dit heeft er vooral mee te maken dat uit deze periode weinig 
archeologische vondsten bekend zijn en archiefmateriaal niet 
bestaat. Sinds G.H. Voerman in de jaren ’30 zijn vondsten heeft 
gedaan is de nadruk op de Steentijd tot de IJzertijd komen te 
liggen op het Holtingerveld. Het is mogelijk dat in de Romeinse en 
de Vroeg Middeleeuwse tijd het gebied dunner bevolkt is geraakt, 
maar waarom dit zou zijn gebeurd is niet bekend. Een grondig 
onderzoek naar deze periode zou hier veel informatie kunnen 
verschaffen of het bovenstaande kunnen bevestigen. Daarnaast 
zou het ook interessant zijn om meer in detail te kijken naar de 
ontwikkeling van de essen van Uffelte, Havelte en Eursinge. 

Bij Holtinge is nog verder onderzoek nodig om met grotere 
zekerheid de vroege ontwikkeling van het gehucht te achterhalen 
(afbeelding 5.1). Archeologisch onderzoek is hierbij noodzakelijk. 
Op het moment is het gebied vanuit archeologisch oogpunt nog 
niet bekeken. Wanneer hier een opgraving zou worden verricht 
op de oude locatie van de boerderijen, zoals ingetekend op de 
kadasterkaart 1832, zou een schat aan informatie boven tafel 
kunnen komen. Dergelijk onderzoek zou kunnen uitwijzen wat 
voor boerderijen hier hebben gestaan. Wanneer bekend is hoe de 
eerste generatie boerderijen gebouwd werden kan dit nieuw licht 
werpen op de ouderdom van het gehucht. Wellicht kan hiermee 
ook meer zekerheid gevonden worden of het gehucht vanuit één 
boerderij is opgericht of met twee of drie tegelijk. Daarnaast 
kunnen voorwerpen die eventueel bij de opgraving boven water 
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komen helpen bij een scherpere datering van het gehucht. 
Daarnaast kan het ons meer vertellen over de leefwijze op het 
gehucht Holtinge vanaf de  Late-Middeleeuwen. 

Behalve archeologisch onderzoek zou een pollenanalytisch 
onderzoek naar de opbouw van het esdek interessante feiten 
kunnen opleveren. Zo kan getoetst worden of de genoemde 
gewassen in deze scriptie hier ook daadwerkelijk verbouwd 
werden en of dit afweek van Uffelte of Havelte of met de rest 
van Drenthe. Ook kan hiermee waarschijnlijk een nauwkeuriger 
beeld gevormd worden van de ontwikkeling van het landschap 
rond Holtinge. Bijvoorbeeld wanneer de bossen precies zijn 
verdwenen. Ook kan aan de hand van de toename van graanpollen 
in combinatie met C14-datering de ouderdom van het gehucht 
nauwkeuriger bepaald worden. 

Naast onderzoek naar Holtinge zou ook met de toegepaste 
methode van dit onderzoek naar andere gehuchten gekeken 
kunnen worden. Veel gehuchten of dorpen in Drenthe zijn nog 
niet op interdisciplinaire wijze onderzocht. Toch zou dergelijk 
onderzoek veel kunnen toevoegen aan de hedendaagse kennis 
van de ontwikkeling van het Drentse landschap. 

Afbeelding 5.1: Het gehucht Holtinge heeft een interessante geschiedenis en is 
nog deels in nevelen gehuld. Foto: E.W. Kuiper, Groningen.





Verklarende woordenlijst

B-horizont – Donkerbruin of zwart gekleurde 
inspoelingslaag van een podzolgrond, ontstaan door verplaatsing 
van humus, ijzer en/of aluminium vanuit de bovengrond. Hierdoor 
wordt deze laag ook wel inspoelingshorizont genoemd.

Buren – De gezamenlijke inwoners van een dorpsgebied die 
gerechtigd waren in de marke. Gezamenlijk legden de buren de 
regels binnen de marke vast in de vorm van willekeuren (geschreven 
reglement). 

Carolus gulden – Een muntsoort uit de 16e en 17e eeuw, genoemd 
naar Keizer Karel V. Een Carolus gulden bestond uit 20 stuivers.

(Schapen)drift – Wegen waarlangs de schaapherder de kuddes 
naar het veld leidde. Deze driften zijn vaak omzoomd door walletjes 
met struiken om de schapen buiten de omliggende landen te houden.

Drost – De hoogste functionaris die vóór 1814 in Drenthe werkzaam 
was op bestuurlijk en rechterlijk terrein. In de middeleeuwen 
was de drost de plaatsvervanger van de Bisschop van Utrecht en 
zetelde hij op het kasteel van Coevorden. Vanuit die functie was 
hij ook voorzitter van de Etstoel en van de dingspelgerechten die 
‘goorspraken’ werden genoemd. Tussen 1536 en 1814 was de Drost 
namens de Staten van Drenthe de hoogste bestuurder.

Etstoel – Het hoogste Drentse gerechtshof van de middeleeuwen 
tot 1791. Beroepsorgaan voor criminele zaken die in de lagere 
rechtspraken niet opgelost konden worden. Het orgaan bestond uit 
een drost en 24 etten (veelal de schulten van de marken). 

Gasselte-B boerderij – Bootvormige boerderijtype uit de  Late-
Middeleeuwen (10e- 14e eeuw).

Gasselte-B’ boerderij – Een vergrote versie van de Gasselte B 
boerderij dat gebouwd werd tussen de 13e en 15e eeuw. 

Gemene gronden – Gronden in de marke die nog niet verdeeld 
waren en dus geen persoonlijk eigendom waren. Ieder die een 
waardeel bezat mocht hierop zijn vee laten grazen. De hooilanden 
langs de beken werden als eerste verdeeld in de  Late-Middeleeuwen, 
gevolgd door de weilanden halverwege de 17e eeuw en pas in de 19e 
eeuw de heidegronden.

Goorspraken – Dingspilsgewijze rechtszitting waar de inwoners 
inbreuken op hun rechten naar voren moesten brengen. De goorsprake 
was de aan de Etstoel voorafgaande rechtsgang. Op regelmatige 
tijden kwamen de dorpen in één dingspil (bijv. Noordenveld, 
Oostermoer) bij elkaar onder leiding van de drost.

Habitat – De plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt, 
doordat de abiotische factoren en biotische factoren van die 
plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme 
stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten. Een 
synoniem is leefgebied of leefomgeving.

(Eiken)Hakhout – Lage eikenbossen die nog tot halverwege de 
20e eeuw gemiddeld eens in de 10-12 jaar  werden afgezet. Het 
gewonnen takkenhout leverde boeren brandhout, geriefhout en 
schors. Aan het begin van de 19e eeuw werden op vele essen in 
Drenthe eikenhakhoutbossen aangeplant.



Kadastraal minuutplan – Een uitgetekende kadastrale kaart van 
een (sub)gebied in een gemeente.

Kamp – Een omheind of omwald blokvormig stuk cultuurland.

Landschap Drenthe – Benaming voor de provincie Drenthe vóór 
1814.

Moderpodzolgrond – Een lichtbruin gekleurde zand- of leemgrond 
die is ontstaan onder bos, ook wel oude bosgrond genoemd. Vanwege 
de droge ligging en relatief gunstige bodemvruchtbaarheid zijn de 
meeste moderpodzolgronden later tot bouwland ontgonnen.

Natura2000 – Een netwerk van Europese beschermde 
natuurgebieden en plant- en diersoorten. Het is ontstaan om de 
biodiversiteit in Europa te behouden en herstellen.

Odoorn-C boerderij – Vroegmiddeleeuws boerderijtype in 
Drenthe uit de 6e tot 8e eeuw na Christus. Het is het eerste 
boerderijtype waarin een eerste aanzet voor een potstal te vinden 
is.

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel – Een tabel bij het kadaster 
1832 waar per perceel onder andere de eigenaar, woonplaats en 
beroep van de eigenaar en de grootte van het perceel in opgesomd 
staan.

Ordelen van de Etstoel – Boeken met uitspraken van de 
rechtszaken die door de Etstoel in de Landschap Drenthe werden 
behandeld tussen 1399 en 1791.

Petgat – Een kleine , vaak vierkant of rechthoekige, kuil waaruit 
veen werd gestoken. Dit gebeurde tot in het begin van de 20e eeuw 
en zelfs nog hier en daar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer 
het petgat niet meer gebruikt werd liep het vol water.

Petgatencomplex – Een gebied waar meerdere petgaten bijeen 
lagen. Wanneer de petgaten te dicht bij elkaar lagen konden meren 
ontstaan doordat de tussenliggende grond weggeslagen werd door 
het water.

Pingoruïne – Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 115.000-
11.500 jaar geleden) kon lokaal in de bodem een ijskern ontstaan 
waardoor de bovenliggende grond omhoog gewerkt werd totdat 
deze grond van de ijskern langs de rand afgleed. Als de ijskern 
wegsmolt bleef een diep, rond meer over met veelal een aarden 
wal eromheen.

Podzolbodem – Een bodem waarbij door inzijgend regenwater 
humus, ijzer en/of aluminium vanuit de bovenste laag van de 
bodem naar een diepere laag is verplaatst. Een podzolbodem is 
te herkennen aan een opeenvolging van een zwarte bovengrond 
(A-horizont), een grijze tussenlaag (E-horizont of uitspoelingslaag) 
en een zwarte, bruinzwarte of roodbruine onderrgrond (B-horizont 
of inspoelingslaag). 

Raatakker – Een landbouwcomplex uit de IJzertijd met vierkant of 
rechthoekige percelen van 20-40 m lengte. Doordat men uitgeputte 
bovengrond van de akker naar de rand verplaatste ontstonden hier 
walletjes die tegenwoordig nog zichtbaar kunnen zijn. 



Schulte – Rechterlijk functionaris op kerspelniveau (later 
gemeente) tot 1791. Enigszins te vergelijken met de hedendaagse 
burgemeester. De schulte hield toezicht op het naleven van de 
regels in een kerspel en sprak ook lokaal recht. Ook stelde hij de 
hoogte van de belasting per inwoner vast.

Steenwijker mudden – Oppervlaktemaat in Drenthe vóór de 
invoering van het metriek stelsel in 1795. Één Steenwijker mud 
stond gelijk aan 0,3614 hectare.

Steenwijker schepel – Onderverdeling van de Steenwijker 
mudden. In één Steenwijker mud ging vier schepel. Één Steenwijker 
schepel stond gelijk aan 0,0903 hectare.

Strubben – Eikenstruikjes die vanwege intensieve 
schapenbegrazing vaak heel klein bleven en veel horizontale 
vertakkingen vertoonden die niet zelden zelf ook wortel schoten. 
Pas nadat rond 1900 de meeste schaapskudden in Drenthe 
verdwenen, konden deze eikenstruiken uitgroeien tot hoogopgaande 
bomen, vaak met kronkelige stammen. Takafleggers van hetzelfde 
oorspronkelijke struikje vormen tezamen vaak een boomgroep die 
genetisch identiek is.

Toponiemen – Namen die men aan percelen, gebieden of 
nederzettingen gaf om eigendommen te kunnen aanwijzen of ter 
verduidelijking locaties. Vaak hebben deze namen een connectie 
met het directe landschap. Voor landschapshistorisch onderzoek 
zijn toponiemen daarom zeer interessant.

Uitblazingskom – Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 
115.000-11.500 jaar geleden) verstoven lokaal dekzanden waardoor 
hier komvormige laagten in het landschap ontstonden.

Voorde – Een doorwaadbare plaats in een beekje of rivier. Vaak 
clusterden hier vele wegen bij elkaar om het obstakel te kunnen 
oversteken.

Wijk – Veelal langwerpige sloot in een veenontginning bedoeld 
om het water in het veen af te voeren.

Willekeur – Reglement binnen een marke die opgesteld werden 
door de buren. Deze regels konden gaan over wanneer en waar men 
hun beesten mocht weiden of hoe een veen werd ontgonnen. Ook 
werden straffen opgesteld voor mensen die zich niet aan de regels 
hielden.
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