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INLEIDING

De gemeente Norg maakt deel uit van het inventarisatiegebied "Drents
Plateau" en omvat naast het hoofddorp Norg de nederzettingen Een,
Langelo, Peest, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde. Het grond-
gebied wordt begrensd door in het noorden de gemeente Roden, in het
oosten de gemeente Vries, in het zuidoosten de gemeente Assen en in
het zuiden de gemeente Smilde. De westgrens valt samen met de
provinciegrens tussen in het zuiden Drenthe en Friesland en in het
noorden Drenthe en Groningen. Aangrenzend liggen hier de Friese
gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland en de Groninger gemeente
Leek.
De huidige omvang van Norg bedraagt 11.329 hectare. Het inwonertal
vertoont sinds 1850 het volgende verloop: 1850 - 2.783,
1900 - 5.688, 1940 - 5.096, 1988 - 6.595.

FYSISCHE GESTELDHEID

De gemeente Norg is gelegen op het noordoostelijk deel van het
tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) gevormde Drents Plateau.
Gedurende de laatste ijstijd (Weichselien) kwam vrijwel het gehele
grondgebied van de gemeente onder een dekzandpakket van wisselende
dikte te liggen. Het meeste zand werd afgezet in het grotendeels
door smeltwaterdalen (thans vinden de Slokkert, het Groote Diep en
het Oostervoortsche Diep hierin hun beloop) omsloten, reliëfrijke
noorden. In het hoger gelegen zuiden werd naar verhouding slechts
een dunne laag dekzand afgezet. Met zijn ten gevolge van het uit-
blijven van sterke smeltwaterwerkingen (hoge ligging) vlakke
karakter, vormde dit deel van de gemeente een overgang tussen het
Drents Plateau en de Friese Wouden.

Tijdens de warmere periode van het Holoceen werden de beekdalen in
het noorden van Norg opgevuld met Moerasveen. Ook elders, zoals op
het Peesterveld en in de talrijke verspreid gelegen dobben, trad er
ten gevolge van waterstagnatie in deze periode plaatselijk veen-
vorming op. Van geheel andere omvang waren de ontwikkelingen die
zich in het zuiden van de gemeente voordeden. Gelegen op de water-
scheiding van enkele Drentse beken en Friese stroompjes bood deze
dekzandvlakte met zijn door de aanwezigheid van keileem dicht aan de
oppervlakte sterk verstoorde waterafvoer een uitstekende basis voor
(hoog-)veenvorming. In aansluiting op de uitgestrekte Fochteloër- en
Smildervenen kwam het gehele gebied hier uiteindelijk onder een dik
hoogveenpakket te liggen.

Het grootste deel van de gemeente, het noordelijke dekzandgebied,
wordt bodemkundig gekenmerkt door het overwegend voorkomen van hoge,
middelhoge en soms lage podzolgronden. De beekdalen bestaan uit
venige beekdalgronden. In het zuidelijke hoogveengebied komen ten
gevolge van recente ontginningsactiviteiten overwegend hoge, middel-
hoge en lage zwartveenontginningsgronden voor. Onontgonnen hoogveen
wordt thans nog aangetroffen in het als hoogveenreservaat aangewezen
Kolonieveld.



De hoogteligging van het grondgebied van Smilde varieert globaal van
ongeveer 12 meter + NAP in het zuidoosten tot circa 3 meter + NAP in
het noorden. De afwatering vindt via de Kolonievaart, de Norger-
vaart, de Slokkert, het Groote Diep en het Oostervoortsche Diep in
noordelijke richting plaats. Sinds de reorganisatie van het Drentse
waterschapsbestel vallen de gronden in de gemeente vrijwel volledig
binnen het Waterschap Noordenveld. Slechts een klein gedeelte in de
omgeving van Norgervaart wordt niet door dit waterschap, maar door
het Waterschap Smilde beheerd.

ONTGINNINGEN EN GRONDGEBRUIK

De vroegste ontginningen in de gemeente Norg dateren waarschijnlijk
uit de Middeleeuwen en vonden plaats vanuit de op de hogere zand-
gronden gesitueerde esnederzettingen. Karakteristiek voor het
Drentse zandgebied richtte men zich vanouds op het overgangsgebied
tussen de laaggelegen beken en de hogere veldgronden, met name die
plaats waar de combinatie van een gunstige waterhuishouding, goede
bemestingsmogelijkheden en een zo hoog mogelijke bodemvruchtbaarheid
de meest geschikte plek voor het bedrijven van landbouw vormde. De
groenlanden bevonden zich, enkele nabij de dorpen en gehuchten
gesitueerde perceeltjes weiland daargelaten, in de beekdalen van de
Slokkert, het Groote en het Oostervoortsche Diep. De akkerbouw con-
centreerde zich vrijwel volledig op de essen, die zich op de over-
gang van de lagere beekdalgronden naar de hogere veldgronden be-
vonden .

Van aanzienlijk jonger, maar in oorsprong eveneens van vóór 1850,
dateren de ontginningen die in de eerste helft van de vorige eeuw in
de zuidelijke helft van de gemeente plaatsvonden. In de jaren
1819-1824 kocht de Maatschappij van Weldadigheid (zie bijlage) 1

in het zuidwesten van de boeren van het waarschijnlijk reeds in de
Middeleeuwen als streekdorp ontstane Veenhuizen een oppervlakte van
ruim 3.000 hectare woeste grond om er drie grote gebouwen te bouwen
voor het opnemen van bedelaars, landlopers, wezen en vondelingen.
Deze mensen kwamen vrijwillig dan wel gedwongen naar Veenhuizen en
werden, voor zover zij hiertoe in staat waren, te werk gesteld in
werkplaatsen of op het land. Met hun werkkracht werden heidevelden
en venen ontgonnen en tot landbouwgrond aangemaakt. Activiteiten die
spoedig resulteerden in het ontstaan van een groot, min of meer
rechthoekig ontginningscomplex met een regelmatige blokverkaveling.
In het zuidoosten van de gemeente dienden zich vrijwel gelijktijdig
langs de in 1808 gereedgekomen Norgervaart de eerste strookvormige
ontginningen van het zogenaamde Wilde Veen aan.

Ondanks bovenvermelde ontginningsactiviteiten werd het landschappe-
lijk karakter van Norg in 1850 nog altijd gedomineerd door het voor-
komen van woeste gronden. Heidevelden, venen en stuifzanden maakten
meer dan tweederde van het totale gemeentelijke grondgebied uit.
Daarnaast kende de gemeente in het tussen Norg, Westervelde en Zuid-
velde gelegen oerbos het Norgerholt één van de oudste loofhoutbossen
van ons land.

Het grondgebruik was rond het midden van de vorige eeuw vrijwel
geheel van agrarische aard. Afgezien van een aantal uit hakhout en
dennen bestaande bebossingen, het totale gemeentelijke bosareaal lag
daarmee in de buurt van de 21, hadden alle cultuurgronden destijds
een landbouwbestemming.



De oppervlakteverhouding grasland : bouwland (1832 - 1.389 hectare :
1.253 hectare) lag zowel provinciaal als binnen het zandgebied, de
regio waartoe Norg op basis van het rond 1850 domineren van het
gemengde of étagebedrijf volgens de nieuwe landbouwindeling van 1910
wordt gerekend, ruim beneden het gemiddelde. De oorzaak voor dit
lage graslandaandeel moet gezocht worden in het optreden van de
Maatschappij van Weldadigheid. In de kolonie Veenhuizen werd
namelijk in hoofdzaak akkerbouw bedreven. Het gemengde bedrijf kwam
er in tegenstelling tot de zandige delen van de gemeente vrijwel
niet voor.

Tussen 1850 en 1900 vonden de nieuwe ontginningen, ondermeer in het
hoogveengebied van Norgervaart, gestaag voortgang. Woeste gronden
bleven evenwel tot na de eeuwwisseling meer dan de helft van het
gemeentelijk grondgebied uitmaken. Opvallend genoeg gaven ondanks de
nieuwe (landbouw-)ontginningen zowel het bouwland- als in mindere
mate ook het graslandareaal tijdens deze periode een afname te zien.
De oorzaak voor deze ontwikkeling, waarbij de oppervlakteverhouding
grasland : bouwland enigszins toenam (1900 - 1.282 hectare : 822
hectare) moet met name worden toegeschreven aan de sterke uitbrei-
ding die het bosareaal in deze periode te zien gaf.
In 1900 was de gemeente namelijk reeds voor ongeveer 11Z met bos
beplant. Ook bij deze ontwikkeling vervulde het gestichtsterrein van
Veenhuizen een belangrijke rol. Niet alleen vonden de ontginningen
hier vanaf 1860 vooral ten behoeve van de bosbouw plaats, tevens
werden in de loop der jaren tal van landbouwpercelen (met name bouw-
land) bebost. In totaal werd er tot 1900, alleen in dit deel van de
gemeente al, ongeveer 500 hectare bos aangelegd. Elders in de
gemeente vond destijds echter eveneens, zij het op kleinere schaal,
bebossing van nieuw ontgonnen en minder rendabele landbouwgronden
plaats. Bovendien werden ongeveer vanaf 1880 de stuifzanden van de
Langerloërduinen, Oosterduinen, Schansduinen en Zuursche Duinen met
grove den vastgelegd. Bosaanplant waaruit later de Boswachterij Norg
zou voortkomen.

Ondanks het feit dat de oppervlakteverhouding grasland : bouwland
ten opzichte van 1850 enigszins was gestegen, gold Norg in 1900
nog altijd als een gemeente met relatief weinig grasland. Hiermee
samenhangend lag de rundveedichtheid (aantal runderen per 100 hec-
tare bouw- en grasland) onder zowel het regionaal als Drents gemid-
delde. Opvallend hoog was binnen de regio beschouwd echter wel de
gemiddelde rundveebezetting. Voor een zandgemeente was het aantal
runderen per bedrijf vooral in de buitendorpen uitzonderlijk hoog.
Ook wat betreft de varkensbezetting per bedrijf scoorde Norg regio-
naal gezien van alle gemeenten het hoogst.

Hoewel er ook in het hoogveengebied - onder andere ten (noord-)wes-
ten van het Esmeer in het Kolonieveld - ontginningen plaatsvonden,
onderging gedurende de periode 1900-1940 met name het resterende
heidelandschap in de gemeente een aanzienlijke verandering. Kwamen
de individuele veldontginningen in de loop van de vorige eeuw maar
vrij geleidelijk op gang, gedurende de eerste decennia van deze eeuw
werden in versneld tempo steeds meer percelen in het "veld" op inci-
dentele wijze ontgonnen. Het betrof hier met name de tussen de es-
dorpen en de groenlanden gesitueerde woeste gronden. In dit min of
meer centraal gelegen deel van de gemeente ontstond in deze dagen
een onregelmatig verkaveld ontginningslandschap.

De grootste uitbreiding van het cultuurareaal vond evenwel plaats in
de jaren 1920-1940, toen er naast individuele ontginningen tevens,
meer aan de rand van de gemeente, een aantal ontginningen in groter
verband ten uitvoer werden gebracht.



Zo nam Norg deel in de Friese Ontginningsmaatschappij De Drie
Provinciën, die in de twintiger jaren de ontginning van 206 hectare
heide in het Eenerveld op zich nam. Een activiteit die niet alleen
landschappelijke, maar ook sociaal-culturele gevolgen met zich mee
bracht voor dit deel van de gemeente. De ontginning trok namelijk
een groot aantal Groninger en Friese migranten naar Een, hetgeen
deze omgeving een geheel eigen, soms haast on-Drents karakter gaf.
Naast het Eenerveld bracht de NV De Drie Provinciën later bovendien
nog een heide oppervlakte van ongeveer 360 hectare in cultuur bij
Zuidvelde. In beide gevallen resulteerden de grootschalige
activiteiten in een rationeel ontginningslandschap met overwegend
strookvormige en regelmatig blokvormige verkavelingen.
Uiteindelijk hadden de ontginningen tot gevolg dat het aandeel van
de woeste gronden in 1940 in Norg was teruggebracht tot minder dan
een kwart van het totale grondbezit van de gemeente. Naast de onont-
gonnen venen van het Kolonieveld, bleef met ten gevolge van het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het stagneren van de ont-
ginningen tevens een groot deel van het tussen Westervelde, Zuid-
velde en de Kolonievaart gelegen heidegebied de Fledders woest.
Andere heiderestanten werden rond 1940 aangetroffen op het Donder-
veld, het Eenerveld, het Hooge Veld en het Peesterveld. Het bos-
areaal maakte tussen 1900 en 1940 dank zij bosaanplant binnen zowel
als buiten de kolonie Veenhuizen (Huis ter Heide bij voorbeeld) een
verdere uitbreiding door tot ongeveer 1.600 hectare, hetgeen neer-
komt op ongeveer 14Z van de totale gemeente.

De nieuwe ontginningen kwamen tussen 1900 en 1940 vooral ten goede
aan de landbouw; zowel het bouwland- als het graslandareaal namen in
deze periode toe. Daar het bouwland relatief de sterkste uitbreiding
te zien gaf, daalde de in 1900 al lage oppervlakteverhouding gras-
land : bouwland nog weer iets verder. De sterke intensivering in de
veeteelt, tussen 1900 en 1940 verdrievoudigde de rundveestapel in de
gemeente Norg, had tot gevolg dat de rundveedichtheid over deze
periode evenwel toch bijna verdubbelde. De varkensstapel gaf tussen
1900 en 1930 zelfs een verviervoudiging te zien, maar nam nadien
tijdens de crisisjaren '30 weer met een kwart af. Dat de agrarische
bedrijfsvoorwaarden in de eerste helft van deze eeuw relatief
gunstig waren in Norg wordt geïllustreerd door het feit dat de
gemiddelde bedrijfsgrootte zich er vanaf 1900 voortdurend boven het
gemiddelde voor het zandgebied bevond.

Na 1940 zijn een groot aantal van de resteren woeste gronden, onder
andere het Donderveld, de Fledders, het Hooge Veld en het Peester-
veld, alsnog in cultuur gebracht. Het landbouwareaal is hierdoor in
vergelijking met 1940 aanzienlijk uitgebreid. Desondanks telt de
gemeente naast grote natuurgebieden als het Kolonieveld en de
Zuursche Duinen nog talrijke verspreid gelegen kleinere oppervlakten
woeste grond.

Schaalvergroting in de landbouw heeft er toe geleid dat op veel
plaatsen het oorspronkelijke verkavelingspatroon aanzienlijk ge-
wijzigd of zelfs geheel verdwenen is.
Wat de oppervlakteverhouding grasland : bouwland betreft valt er ten
opzichte van 1940 een toename waar te nemen. Deze toename van het
graslandgebruik moet vooral toegeschreven worden aan het noordelijk
deel van de gemeente, waar de veeteelt sinds 1940 beduidend aan
belang heeft gewonnen. Illustratief is in deze het feit dat grote
delen van de essen hier thans als grasland in gebruik zijn. De zui-
delijke helft van de gemeente is wel in de eerste plaats een akker-
bouwgebied gebleven.



INFRASTRUCTUUR

De fysische gesteldheid van de noordwesthoek van de provincie is van
grote invloed geweest op de ontwikkeling van het wegennet in de
gemeente Norg. Aan de west- en vooral de zuidwestzijde (de Smilder-
venen) werd de gemeente immers vanouds begrensd door een uitgestrekt
veencomplex, hetgeen de contactmogelijkheden met het aangrenzende
Friesland sterk beperkte. Alleen ten westen van Een, waar een smalle
zandrug zorgde voor een inkeping in de veenbarrière, was er sprake
van een verbinding in westelijk richting. Deze verbinding, de weg
Norg-Een-Bakkeveen, moet getuige de bouw van een tweetal schansen
nabij Een reeds vroeg van (strategische) betekenis zijn geweest.
De hoofdrichting van het vanuit het hoofddorp Norg radiaalsgewijs
verlopende wegenstelsel was rond 1850 qua verkeersdrukte evenwel
noord-zuid gericht. Het was dan ook de weg Norgervaartbrug-Norg-
Roden die in 1869-1870 als eerste in de gemeente verhard werd. Langs
deze route werden een drietal tolhuizen gebouwd, waarvan één in de
gemeente Norg (Zuidvelde), die tot 1917 als zodanig zouden blijven
functioneren. Een paar jaar na de eerste verharding werd met de ver-
vening ter plaatse ook de weg over Veenhuizen naar Haulerwijk
bestraat. Hiermee kwam de oude verbinding met Friesland duidelijk op
het tweede plan te liggen. Nadat eerst in 1903-1904 nog de weg Norg-
Westervelde-Veenhuizen werd verhard, volgde de eertijds belangrijke
(handels-)route Friese grens-Een-Norg-Donderen-De Punt met de zijtak
Een-Roderesch pas in 1912. In de daarop volgende decennia werden
vervolgens vrijwel alle resterende belangrijke lokale wegen in de
gemeente bestraat, zoals bij voorbeeld de verbinding Norg-Peest-
grens Vries in 1918-1919.

In het zuidelijk gelegen hoogveengebied van Norg waren rond 1850
vooral de waterwegen van belang. Een eerste ontsluiting van de venen
geschiedde in 1787-1808 met de aanleg van de Norgervaart. In 1823
was het vervolgens de Maatschappij van Weldadigheid die de Kolonie-
vaart (met dwarswijken) liet graven welke zich destijds uitstrekte
van de Norgervaart tot aan de in de richting van het Groote Diep
lopende Zesde Wijk. Ter overbrugging van het sterke hoogteverval
werd de Kolonievaart van een drietal schutsluizen voorzien. Aan het
verlengde van de Tweede Wijk (Tonckensvaart) werden later een laad-
en losplaats en een zwaaikom aangelegd. Na in 1878 te zijn ver-
beterd, werd de Kolonievaart in 1880 met de Haulerwijkstervaart ver-
bonden. Samen met de in de gemeente Smilde gelegen Witte Wijk vormde
het kanaal nu een verbinding tussen de Drentse en de Friese kanalen.
Gesitueerd bij de plaats waar de Norgervaart en de Kolonievaart
samenkwamen gold het zogenaamde "Huis te Heide" met name gedurende
de laatste helft van de vorige eeuw als een drukke pleisterplaats.
Reizigers konden hier, getuige de in het verlengde van de weg aan
weerszijden van het huis gelegen baanderdeuren met als opschrift
"Stalling Doorrit", de paarden stallen en binnen zelf wat gebruiken.
Het uit 1870, het jaar waarin het oude huis door brand verwoest
werd, daterende café floreerde echter niet uitsluitend dank zij het
verkeer over het land. Aan het eind van de Norgervaart, die oor-
spronkelijk tot vlak vóór het Huis ter Heide liep om vervolgens via
een scherpe bocht in de Kolonievaart over te gaan, bevond zich name-
lijk een kolk waar schepen hun goederen konden laden en lossen.
Naast de klandizie die dit met zich meebracht, verkreeg het café
ondermeer ook inkomsten uit het feit dat de ontslagen verpleegden
uit Veenhuizen door de rijkspolitie bij Huis ter Heide op de boot
naar Assen werden gezet.



In de vorige eeuw bestond ook het plan om vanaf de Norgervaart een
kanaal naar het Leekstermeer aan te leggen. In 1846-1847 begon en
Engelse combinatie met de eerste graafwerkzaamheden. Door de slechte
tijdsomstandigheden mislukte het plan echter. Tussen Huis ter Heide
en Zuidvelde en ten noorden van Westervelde zijn aanzetten tot de
aanleg van het Kanaal thans nog in het landschap te herkennen.
Een tramlijn werd er in Norg nooit aangelegd, ondanks diverse po-
gingen daartoe. Zo heeft men jaren getracht om een lijn Roden-Norg-
Smilde van de grond te krijgen. Deze zou een verbinding moeten gaan
vormen tussen de lijnen Groningen-Roden-Drachten en Meppel-Smilde-
Assen. De stormachtige ontwikkeling van het gemotoriseerde weg-
verkeer deed echter snel blijken dat een dergelijke verbinding over-
bodig en bovenal onrendabel zou zijn.

Gedurende de periode na 1940 hebben de ontwikkelingen in de infra-
structuur van Norg uitsluitend betrekking gehad op het lokale
niveau. Zo zijn vooral ten behoeve van de landbouwontsluiting een
groot aantal onverharde wegen alsnog verhard. Desondanks worden
thans met name rondom het dorp Norg, maar ook elders in de gemeente
nog tal van onverharde paden en wegen aangetroffen. Naast verhar-
dingen van bestaande wegen zijn er ten behoeve van de landbouwont-
sluiting in ruilverkavelingsverband rondom Langelo tevens een aantal
nieuwe wegen aangelegd. Een andere vernieuwing betreft het door-
trekken van de Eenerstraat naar de Haulerwijksterweg. Deze ingreep
heeft in de kern van Een gezorgd voor een enorme verlaging van de
verkeersdruk.

NEDERZETTINGENTRUCTÜUR

De gemeente Norg kende reeds vroeg permanente bewoning. Zowel de op
de hogere zandgronden gesitueerde esdorpen Norg, Een, Langelo,
Peest, Westervelde en Zuidvelde als het te midden van uitgestrekte
hoogvenen gelegen Veenhuizen werden al in de Middeleeuwen genoemd.
Binnen dit rijtje nam Veenhuizen een opvallende positie in. Niet
alleen was Veenhuizen van oorsprong geen esdorp, maar werd het waar-
schijnlijk vanuit het noordelijke esdorpenlandschap als wegdorp
geoccupeerd. Tevens had de aankoop van dit deel van de gemeente door
de Maatschappij van Weldadigheid tot gevolg dat rond het midden van
de vorige eeuw afgezien van een enkele oude boerderij en een ver-
hoogd gedeelte op de plaats waar vroeger de kerk stond in feite
niets in het landschap meer aan de oude nederzetting Veenhuizen
herinnerde. Verspreide bebouwing kwam in 1850 nergens in de gemeente
voor. Naast de bewoning van de dorpen was er verder alleen sprake
van enige bebouwing langs de Norgervaart. Vanaf Huis ter Heide
strekte zich hier een lintbebouwing tot aan de zuidgrens van de
gemeente uit.

Van de esdorpen telde het kerk- en hoofddorp Nore in 1850 het
grootste aantal inwoners. De hoofdzakelijk uit boerderijen bestaande
bebouwing concentreerde zich destijds voornamelijk rond de aan weer-
zijden van de kerkbrink gelegen oudste bewoningskernen: Oosteind en
Westeind. Straten die hier naast het Oost- en Westeind met name
genoemd kunnen worden zijn: Asserstraat, Brink, Brinkstraat, Eener-
straat, Pompstraat, Zandvoort.



Ten gevolge van een relatief sterke bevolkingsgroei werd het be-
bouwingspatroon van Norg tussen 1850 en 1940 vervolgens aanzienlijk
gewijzigd. Naast verdichting van de bestaande structuur, waarbij op
meerdere plaatsen straatwanden ontstonden, vonden de uitbreidingen
verder met name plaats langs uitvalswegen van zowel lokale als
bovenlokale betekenis: Asserstraat, Donderseweg, Eenerstraat
(zwaartepunt vanaf centrum tot aan zuivelfabriek op noordzijde,
daarna op zuidzijde), Esweg, Grootveenweg (noordzijde), Langeloër-
weg, Peesterstraat (westzijde), Reeweg, Steeg, Zandvoort (noord-
zijde). Op de door wegen omsloten brink werd in 1880 een school
gebouwd (gesloopt in 1950). Dat deze ruimte verder vrij bleef van
bebouwing, bij de oprichting van de zuivelfabriek in 1985 werd in
eerste instantie wel gedacht aan een locatie op de brink, is te
danken geweest aan het feit dat de boermarke de brink nodig had voor
kermis en markt.

Met de groei van Norg werd niet alleen de ruimtelijke structuur van
het dorp gewijzigd, maar veranderde ook het karakter. Hoewel boer-
derijen in 1940 nog altijd het dorpsbeeld domineerden, viel er des-
tijds ten opzichte van 1850 een aanzienlijke uitbreiding van de
niet-agrarische bebouwing waar te nemen. Zo dienden zich tussen 1850
en 1940 naast boerderijen ondermeer arbeiderswoningen, villa's,
bedrijfsgebouwen, scholen, winkels en een gemeentehuis (1883) aan.
De bedrijvigheid beperkte zich tot een aantal voornamelijk lokaal
verzorgende ondernemingen in de bouwnijverheids- en de voedings- en
genotsmiddelensector, alsmede de fourage-handel («= agrarische toe-
leveringsbedrijven (molens)). Zo telde Norg in 1940 naast de reeds
genoemde zuivelfabriek onder andere een aantal schilders- en aan-
nemersbedrijven en een graandorserij.

Het esdorp Een was rond 1850 slechts van geringe omvang. In het iets
ten noorden van de driesprong Hoofdstraat-Schansweg gelegen Noord-
eind, waarschijnlijk de kiemcel van het dorp, waren de boerderijen
te hoogte van de brink, daar waar meerdere driften de Hoofdstraat
kruisten, min of meer groepsgewijs gesitueerd. In het zuiden van de
driesprong gelegen Zuideind deed zich een geheel andere situatie
voor. De eveneens uitsluitend uit boerderijen bestaande bebouwing
bleef hier beperkt tot een vrij open lint langs de westzijde van de
Hoofdstraat. Dankzij de sterk wisselende afstand van de boerderijen
tot de weg maakte dit deel van Een evenals het Noordeind rond het
midden van de vorige eeuw toch een open en gevarieerde indruk.
Tijdens de periode 1850-1940 was het vervolgens met name de ontgin-
ning van het Eenerveld, die de bevolking van Een sterk deed toe-
nemen. Zo sterk zelfs dat het dorp in 1940, het gestichtsterrein van
Veenhuizen niet meegerekend, binnen de gemeente qua inwonertal op de
tweede plaats kwam. In het Noordeind bleef de nieuwbouw beperkt tot
een enkele boerderij, bij voorbeeld de Cereshoeve aan de Hoofd-
straat. Ruimtelijk gezien veranderde er in dit deel van Een ten
opzichte van 1850 dan ook maar weinig.

Het Zuideind daarentegen onderging met name in de laatste decennia
van de periode 1850-1940 een ware gedaanteverwisseling. Zo ontstond
er langs de oostzijde van de Hoofdstraat tussen de Lindelaan en de
Haulerwijksterweg, een lint van overwegend niet-agrarische be-
bouwing. In het midden van dit lint, ongeveer tussen de Middenweg en
de Norgerweg, trad bovendien een aanzienlijke mate van komvorming
op. Hier verrezen ondermeer winkels, bedrijfsgebouwen en een kerk.
Dit in schril contrast met de tegenoverliggende westzijde van de
Hoofdstraat, waar afgezien van enige verdichting van de overwegend
agrarische bebouwing vrijwel niets, veranderde.



Uitzondering vormde het meest zuidelijke deel van de Hoofdstraat,
waar wel een rijtje arbeiderswoningen aan de westzijde verrees.
De lineaire bebouwing bleef in de periode 1850-1940 niet beperkt tot
de eigenlijke kern van het Zuideind, maar vond zowel in zuidelijke
richting langs de Veenhuizerweg (tot aan de koloniegrens) als in
noordelijke richting langs de Hoofdstraat (tot aan de Schansweg)
zijn voortzetting in de vorm van een tamelijk verspreide lintbe-
bouwing. Het betrof hier wel weer overwegend boerderijen. Direct aan
de driesprong Hoofdstraat-Haulerwijksterweg-Veenhuizerweg verrees
kort voor 1940 een tweede kerk. Daadwerkelijke komvorming bleef in
dit deel van Een evenwel uit.

De bebouwing van het ten noorden van Norg gelegen Langelo concen-
treerde zich in 1850 aan de Westerbrink (Westerstraat), de School-
brink en het daartussen gelegen deel van de hoofdweg. De richting
van de bebouwing verschilde destijds veel: afwisselend loodrecht,
parallel of scheef op de weg. Met de vroege verharding van de Hoofd-
weg, de weg Roden-Norg, was het in navolgende jaar vooral deze weg
waarlangs de nieuwbouw plaatsvond. Niet alleen werd de bestaande
bebouwing langs de weg aanzienlijk verdicht, tevens strekte deze
zich na verloop van tijd in zowel zuidelijke als noordelijke rich-
ting steeds verderop. Daar er, zij het in minder sterke mate, tussen
1850 en 1940 eveneens uitbreiding van de bebouwing plaatsvond rond
de Schoolbrink en de Westerbrink, veranderde de ruimtelijke struc-
tuur van Langelo in deze periode niet echt. In feite was er slechts
sprake van een verschuiven van het zwaartepunt van de bebouwing naar
de Hoofdweg.

Hoewel de nieuwbouw naast boerderijen ook enige niet-agrarische
bebouwing omvatte, zoals bij voorbeeld de in 1930 aan de Schoolbrink
gebouwde school met onderwijzerswoning, was het karakter van Langelo
in 1940 nog altijd sterk agrarisch. Wat in vergelijking met 1850 wel
opvallend gewijzigd was, was de rangschikking van de boerderijen.
Wisselde de richting van de oudere boerderijen ten opzichte van de
weg sterk, de nieuwe boerderijen werden veelal met de voorgevel op
de weg geplaatst, hetgeen ten koste ging van de gevarieerdheid van
het dorp.

Het ten oosten van Norg gesitueerde esdorp Peest werd omstreeks 1850
gekenmerkt door een vrij open structuur, waarbij de volledig uit
boerderijen bestaande bebouwing hoofdzakelijk langs de Hoofdweg en
de driesprong van deze weg met de Schaapdijk gelegen was. Hoewel er
in deze periode wel sprake was van enige nieuwbouw, veranderde er
tot 1940 ruimtelijk gezien slechts weinig in het dorp. Er werd min
of meer voortgeborduurd op de bestaande structuur. De meest opval-
lende verandering betrof evenals in Langelo ook hier de richting van
de boerderijen. Lagen de oude boerderijen in de regel evenwijdig aan
de weg, de nieuwe stonden voor een belangrijk deel ook min of meer
loodrecht op de weg. Hierdoor nam de variatie, die met afwisselend
open ruimtes in de vorm van brink, erven, tuinen en een fraaie dobbe
toch al in ruime mate in het dorp aanwezig was, nog verder toe.

Gelegen rond een knooppunt van radiaalwegen, onderling verbonden
door tal van driften en paden, werd het ten zuiden van Norg gelegen
Westervelde in 1850 gekenmerkt door een schijnbaar ordeloze rang-
schikking van de bebouwing. Bebouwing die naast boerderijen tevens
het fraaie, door grachten omsloten "Huis ter Westervelde" omvatte.



Tot 1940 maakte het dorp slechts een bescheiden mate van groei door.
De ruimtelijke structuur veranderde in deze periode niet
daadwerkelijk. Ook bleef het agrarisch karakter ondanks de bouw van
ondermeer een school goed behouden.

Het op korte afstand van Westervelde gelegen Zuidvelde (tot 1874
stond de school voor beide dorpen in het tussen gelegen zogenaamde
"Schooldennebos") bestond in 1850 uit een aantal op ogenschijnlijk
ordeloze wijze, voornamelijk ten westen van de Asserstraat en ten
zuiden van de brink gesitueerde boerderijen. De afwisseling van open
ruimtes als brink, erven en tuinen verschafte het dorp destijds een
vrij open karakter. Tussen 1850 en 1940 trad er een duidelijke wij-
ziging op binnen de ruimtelijke structuur van Zuidvelde: de nieuw-
bouw richtte zich nu vooral op de oostzijde van de Asserstraat en in
mindere mate ook de Reeweg. Daar de nieuwbouw in hoofdzaak uit boer-
derijen bestond, bleef het agrarisch karakter in deze periode goed
gehandhaafd.

Het door zijn planmatige opzet sterk van de esdorpen afwijkende
Veenhuizen maakte tussen 1850 en 1940 een geheel eigen ontwikkeling
door, waarbij het rechtlijnige patroon van wegen en waterlopen in
belangrijke mate bepalend is geweest voor de spreiding van de be-
bouwing. Voor meer informatie inzake dit dorp wordt verwezen naar de
bijlage betreffende de Maatschappij van Weldadigheid.

Was er in 1850 in feite nergens in de gemeente Norg sprake van ver-
spreide bebouwing, ondanks het feit dat sindsdien tal van ontgin-
ningsactiviteiten in de buitengebieden ontplooid werden, was deze
vorm van bewoning ook in 1940 op veel plaatsen eerder nog uitzonde-
ring dan regel. Alleen ten westen van Een resulteerden de ontgin-
ningen in een daadwerkelijk omvangrijke verspreide bebouwing. De
overwegend boerderijen lagen hier her en der verspreid langs onder-
meer de Es, Schansweg, Scheidingsweg, Verlengde Scheidingsweg,
Vennootsweg en in de omgeving van Amerika. Daar waar de Schansweg de
weg Haulerwijk-Leek kruiste, ontstond kort voor 1940 het gehucht
Een-West.

Voor het overige bleef de verspreide bebouwing in de nieuwe ontgin-
ningsgebieden van de gemeente Norg vrijwel geheel beperkt tot een
aantal van de belangrijkste doorgaande wegen: Asserstraat, Hauler-
wijksterweg, Langeloërweg, Lieverseweg.
Verspreide bebouwing van geheel andere aard diende zich kort vóór
1940 aan in het ten noorden van Norg gelegen bosgebied van de
Langeloër- en Oosterduinen. Naast een aantal villa's langs de
Langeloërweg werden hier destijds uit steen en/of hout een aantal
zomerhuisjes met welluidende namen als "Waldfriede" en "de Koolmees"
gebouwd.

Gedurende de periode na 1940 heeft Norg als hoofddorp de opval-
lendste ontwikkeling doorgemaakt. In alle richtingen, maar vooral
naar het westen, heeft de bebouwing een enorme mate van uitbreiding
doorgemaakt. Het agrarische karakter van het dorp is met deze ont-
wikkeling nagenoeg geheel verloren gegaan.
Voor het Zuideind van Een, waar ten oosten van de Hoofdweg een rela-
tief grote dorpskern is ontstaan, geldt hetzelfde. Het Noordeind van
Een daarentegen is sinds 1940 maar weinig verandert en draagt nog
immer een overwegend agrarisch karakter.
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De overige dorpen in de gemeente (Veenhuizen niet meegerekend) heb-
ben alle in beduidend minder sterke mate met de komst van niet-agra-
rische bebouwing te maken gehad en zo hun oorspronkelijke karakter
veel beter behouden. Vermeldenswaardig met betrekking tot Peest is
nog dat de Duitse Weermacht er in de oorlog een vliegveld liet aan-
leggen. Hieraan wordt nu nog herinnerd door de aanwezigheid van een
in de bossen gelegen bunker; een aantal meestal tot woning verbouw-
de, door de Duiters gebouwde gebouwen; en het restant van de zoge-
naamde "Hitler-ring", een door de Duitsers in het Westerveen aan-
gelegde vijver in naar verluidt oospronkelijk de vorm van een
hakenkruis.

De verspreide bebouwing in de gemeente Norg tenslotte, is nè 1940
verder toegenomen. Het betreft hier hoofdzakelijk boerderijen; zowel
nieuwe vestigingen in naoorlogse ontginningsgebieden (bij voorbeeld
de Fledders) als ook enkele boerderijverplaatsingen vanuit de oude
dorpskernen naar het buitengebied.

*zjs
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Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere waarden

o -(e

1;
Gebied 2:
Gebied 3:
Gebied 4:

Gebied 5:
Gebied 6:
Gebied 7:

Criteria:

I Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijke concept; ^
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen; -t
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische -t

kwaliteiten;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele

ontwikkeling (bv. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark).

II Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en +

duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke,
culturele, geestelijke, sociale, economische of algemeen historische
ontwikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en
voor de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie +
(type, motief, datering).

III Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke +

of functionele dominant in een groter geheel of als representant
van een groter geheel.

IV Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten) ±

V Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten). +

Gebieden
1

3 c l-i .
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3
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