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VOORWOORD

Op verzoek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voert de pro-
vincie Drenthe een inventarisatie uit van de jongere bouwkunst en
stedebouw.
Dit Monumenteninventarisatieproject, ook wel MIP genoemd, heeft tot
doel een landelijk overzicht van de jongere bouwkunst en stedebouw
te verschaffen uit de periode midden negentiende eeuw tot de Tweede
Wereldoorlog.
De inventarisatie is gericht op het bevorderen van de kennis en de
waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en monumenten
van geschiedenis en kunst uit de genoemde periode.
Het kan dienen als basis voor publikaties en wetenschappelijk onder-
zoek en voor planologische en stedebouwkundige afwegingen in het
kader van de ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing en
monumentenzorg. De inventarisatie dient vooral bouwstenen aan te
dragen ten behoeve van selectie en beschermingsactiviteiten van de
verschillende overheden.

Voor het MIP is een speciale inventarisatiemethodiek ontwikkeld, die
in het gehele land wordt toegepast.
Nederland is daarbij in vijftig inventarisatiegebieden verdeeld.
Drenthe bestaat uit drie van dergelijke gebieden, namelijk Zuidwest-
Drenthe, het "Drents Plateau" en Oost-Drenthe.
Van ieder inventarisatiegebied wordt de historisch-geografische
ontwikkeling over de periode 1850-1940 beschreven in een zogenaamde
regiobeschrijving alsmede een aantal afzonderlijke gemeente-
beschrijvingen. De regiobeschrijvingen vormen met de gemeente-
beschrijvingen het algemene kader voor de inventarisatie van ruimte-
lijke structuren en objecten.

Deze beschrijvingen dienen op meer plaatselijk niveau tevens als
algemene achtergrond voor de te inventariseren objecten van jongere
bouwkunst en de te onderscheiden gebieden met bijzondere waarden uit
de genoemde periode.
Ten slotte zullen de geïnventariseerde objecten en gebieden met bij-
zondere waarden van jongere bouwkunst en stedebouw beschreven en in
kaart worden gebracht.

Dit rapport is het afsluitende deel in een reeks van drie regio-
beschrijvingen in de provincie. Het bevat een geïllustreerde be-
schrijving van het inventarisatiegebied Oost-Drenthe, dat de acht
meest oostelijk gelegen gemeenten van Drenthe omvat. Eerder zijn de
beschrijvingen van de gebieden "Zuidwest-Drenthe" en "Drents
Plateau" verschenen.

Naast een opsomming van de belangrijkste historische ontwikkelingen
van dit gebied omvat het rapport tevens een aantal saillante resul-
taten uit de objectinventarisatie. Het rapport is vervaardigd door
de Projectgroep voor het MIP Drenthe.



Het inventarisatieproject wordt begeleid door een commissie, waarin
naast leden van de Provinciale Monumentencommissie, de provinciaal
historicus en een medewerker van de Dienst Ruimte en Groen van de
provincie zitting heeft. De landelijk projectleider van het MIP
heeft de commissie van advies gediend.

Verder hebben aan de totstandkoming van deze uitgave de Stafafdeling
Voorlichting en Externe Betrekkingen, de Sectie Centrale Tekstver-
werking en Reproduktie, het secretariaat van de Dienst WEB en de
tekenkamer van de Dienst Ruimte en Groen een bijdrage geleverd.



1. INLEIDING

Het inventarisatiegebied Oost-Drenthe beslaat met een oppervlakte
van ruim 83.000 hectare ongeveer 31Z van de totale provincie en
omvat de volgende acht gemeenten: Anloo, Borger, Emmen, Gasselte,
Gieten, Odoorn, Schoonebeek en Zuidlaren. Aangrenzend aan het gebied
ligt in het westen het inventarisatiegebied "Drents Plateau". In
omvang lopen de Oostdrentse gemeenten uiteen van 3.517 hectare voor
Zuidlaren tot 28.600 hectare voor Emmen. Als meest stedelijke
gemeente van het inventarisatiegebied kent Emmen zowel het hoogste
inwonertal als de grootste bevolkingsdichtheid. Het laagst blijken
deze cijfers te zijn in respectievelijk de gemeenten Gasselte en
Anloo.
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2. NATUURLIJKE GESTELDHEID

2.1. Gevolgen van de IJstijd

Het Drentse landschap en daarmee ook het inventarisatiegebied Oost-
Drenthe werd voor een belangrijk deel gevormd door het landijs dat
tijdens de voorlaatste IJstijd, het Saalien het Noorden van ons land
bereikte. Het ijs schoof langzaam over het land en vloeide uit in
gletsjertongen. Daarbij werden diepe tongbekkens en hoge stuwwallen
gevormd. Na het schoksgewijs afsmelten van deze ijsbedekking, waar-
bij ten gevolge van nieuwe uitvloeiingen opnieuw tongbekkens en
stuwwallen werden gevormd, bleven afzettingen achter. Die staan be-
kend als grondmorene, meestal bestaande uit keileem met daarop
smeltwaterafzettingen (fluvioglaciale zanden). Aan de noordoost- en
de zuidzijde van het naar de randen van de provincie afhellende
keileemplateau (het zogenaamde Drents Plateau) werden na verloop van
tijd twee diepe oerstroomdalen gevormd: het Hunzedal en het Reestdal
(oerstroomdal van de Vecht).

Van deze thans nog altijd dominant aanwezige landschapselementen
neemt het Hunzedal binnen het inventarisatiegebied een belangrijke
positie in; over nagenoeg de gehele lengte van het gebied -alleen
het uiterste zuiden niet- vormt deze laagvlakte de oostelijke
karakteristiek. De westzijde van het gebied wordt grotendeels in-
genomen door de parallel aan het dal gelegen Hondsrug. De Hondsrug
is de hoogste en meest oostelijk gelegen zandrug van een stelsel van
2 è 3 ruggen, die zuidoost-noordwest verlopen in Oost-Drenthe. Het
exacte ontstaan van de Hondsrug is niet bekend. Mogelijk ontstond
zij door verschuivingen van de aardkorst (tektoniek), mogelijk ook
als stuwwal. Hoe het ook zij, de Hondsrug is tezamen met het aan-
grenzende Hunzedal in sterke mate bepalend geweest voor de land-
schappelijke ontwikkeling van Oost-Drenthe. Hierbij domineert
ruimtelijk gezien in het noorden van het inventarisatiegebied de
Hondsrug en in het zuiden het Hunzedal.
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Afb. 1. De overgang van de Hondsrug naar het Hunzedal vormde voor het tracé
van de Noord-Ooster Lokaal Spoorweg een obstakel. Door de hoogte-
verschillen in het landschap nabij Gaaselte was het noodzakelijk om
de spoorlijn gedeeltelijk in te graven. Na het opheffen van de
spoorlijn is het tracé omgevormd tot een fietspad.

'fis-:

Na het terugtrekken van het land-ijs, aan het eind van het Saalien,
werden de oerstroomdalen voor een groot deel opgevuld. Het Hunzedal
werd bedekt met zanden die hoofdzakelijk afkomstig waren van het
smeltende ijs.
In de warme periode, het Eemien, tussen de voorlaatste en de laatste
ijstijd, vond in het laaggelegen gebied vervolgens veenvorming
plaats. Soms ook drong in deze periode de zee tot diep in het Hunze-
dal door en werden er naast en over het veen lagen klei en fijn zand
afgezet.
Het Drents Plateau raakte met het warmer wordende klimaat bedekt met
dichte bossen. Waarschijnlijk tot op grote diepte trad er verwering
op van de keileemafzetting. De resultaten hiervan zijn echter niet
duidelijk meer terug te vinden omdat de bovenste lagen geheel zijn
verdwenen als gevolg van erosie tijdens de laatste ijstijd.
Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs
ons land niet. Aanvankelijk was het koude klimaat echter zeer
vochtig en ging de erosie van het keileemplateau met de afvoer van
smeltwater in versnelde mate door. Aldus ontstonden fijn vertakte
dalsystemen in de kale ondergrond. Vanaf het centrale gedeelte van
het Plateau nam de dichtheid van het dalenpatroon naar de randen
toe. Op de Hondsrug viel vooral de "doorbraak" van het Voorste Diep
bij Borger op. Langs de westzijde van het heuvelrugcomplex tekenden
zich de stroomdalen van de Drentsche Aa en de Steenerstroom af. Door
het Hunzedal stroomde geen grote rivier, wel ontstond hier helemaal
in het noorden van het inventarisatiegebied uit een verbreding van
de Hunze het Zuidlaardermeer. Op de oostelijke helling van de Honds-
rug zijn smeltwaterdalen ontstaan.
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Afb. 2. Een functie die dankbaar gebruik heeft gemaakt van de fysische
gesteldheid van het Zuidlaardermeer is de recreatie. Het heeft onder
meer geleid tot de bouw van het Paviljoen De Bloemert (gemeente
Zuidlaren). De hoofdvorm met de kubische verdeling van bouwvolumes
en het strakke lijnenspel van de ornamenten verwijst naar de
architectuur van het Nieuwe Bouwen.

2.2.

Het laatste deel van het Weichselien was vervolgens weer vrij droog.
Onder deze omstandigheden werd er door de wind een pakket fijne
zanden over vrijwel de gehele provincie afgezet. De dikte van dit
pakket wisselt thans van enkele decimeters tot enkele meters, maar
ligt overwegend tussen 0,5 en 1,5 meter. Alleen het midden van de
stroomdalen en de meest hooggelegen delen van het Drents Plateau
bleven waarschijnlijk geheel of ten dele onbedekt, zodat Drenthe na
de periode van dekzandbedekking overwegend het karakter droeg van
een golvend landschap met ruggen, duinen en heuvels. Het inventari-
satiegebied Oost-Drenthe vormde hierop in zoverre een uitzondering,
dat de oostzijde van dit gebied, ondanks de aanwezigheid van een
grillig patroon van kleine dekzandruggen en -koppen, in de eerste
plaats toch gekenmerkt werd door een vlak verloop. De westelijke
zandgronden van de Hondsrug en de stroomdalen van de Drentsche Aa en
de Steenerstroom kenden wel het karakteristieke golvende landschap.

Veenmoerassen en stuifzandgronden

Omstreeks 10.000 voor Christus eindigde de laatste ijstijd en begon
het Holoceen, waarin het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger
werd. De zeespiegel steeg en daarmee ook het grondwaterniveau. Bij
een toenemende neerslag had dit tot gevolg dat op veel plaatsen het
oppervlaktewater stagneerde en er moerassen ontstonden waarin veen-
vorming optrad. Vooral de brede dalvlakte van de Hunze, die met zijn
geringe zuidoost-noordwesthelling en de talrijke dekzandruggetjes
toch al een slechte ontwatering had, leende zich uitstekend voor
veenvorming.
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Aanvankelijk waren vooral het afstromend oppervlaktewater en het
kwelwater vanaf de Hondsrug verantwoordelijk voor de vorming van
bos- en moerasveen. Met het bereiken van de hoogste grondwaterstand
kreeg na verloop van tijd de eigenlijke hoogveenvorming de overhand
en ging zich geleidelijk over de lage delen in de Hunzelaagte uit-
breiden. De bos- en moerasvenen werden geleidelijk aan bedekt met
een dikke laag hoogveen, die in staat waren om het regenwater vast
te houden. Op die wijze vormde het veen zijn eigen grondwaterspiegel
en kon het zich afhankelijk van het grondwater verder ontwikkelen.
De hoogveenvorming ging door tot aan het moment dat de mens begon
met de occupatie van de veenmoerassen. Zo ontstond uiteindelijk
langs de gehele oost- en ook de zuidzijde van de Hondsrug een vaak
metersdik veenpakket, dat deel uitmaakte van het uitgestrekte Boer-
tangermoor.

Afb. 3. Een schematische west-oost doorsnede van Drenthe waarop de
verschillende geologische afzettingen staan aangegeven (bron: Het
Drentse Landschap).
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Vooral langs de oostflank van de Hondsrug verloopt de overgang van
zand naar veen overwegend via een opvallende helling, waarbij het
hoogteverschil vaak verscheidende meters bedraagt. Met deze be-
grenzing tussen beide landschappen is ook de belangrijkste
karakteristiek van de zeven Hondsruggemeenten genoemd: het onder-
scheid in een westelijk zand- en een oostelijk veengedeelte. Alleen
in de omgeving van Schoonebeek in het uiterste zuiden van het in-
ventarisatiegebied ontbreekt deze landschappelijke tweedeling. Hier
trof men in het verleden, met uitzondering van een enkele zand-
opduiking langs het Schoonebeekerdiep, louter veengronden aan.
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Op het hoger gelegen Drents Plateau was de veenvorming tijdens het
Holoceen veelal slechts van geringe omvang. Voornamelijk werd er
bos- en moerasveen gevormd in de beekdalen en verspreid gelegen
laagten zoals pingoruïnes (dobben) en uitblazingsbekkens. Ook slecht
ontwaterde heidevelden kenden plaatselijk veenvorming. Grootschalige
veenvorming deed zich binnen het inventarisatiegebied slechts op één
plaats voor. Aan de westzijde van de Hondsrug ontstond op de water-
scheiding tussen de Noord- en Zuidoostdrentse stroomdalen het om-
vangrijke Odoornerveen.

De geologische processen die in het verleden in belangrijke mate het
karakter van het Drents Plateau bepaalden, waren tijdens het Holo-
ceen merendeels reeds beëindigd. Door bosontwikkeling werd de erosie
beperkt. Wel trad er op uitgebreide schaal bodem(profiel)-vorming
op. Toen op een gegeven moment echter de mens door over-exploitatie
(roofbouw) het vegetatiedek dusdanig had aangetast dat de wind
vooral op de hogere gronden -in Oost-Drenthe het midden van de
Hondsrug- weer vat kon krijgen op het dekzand, ontstonden aan het
einde van de Ijzertijd (ca. 700 voor Christus) en later vanaf de
Middeleeuwen op veel plaatsen opnieuw stuifzanden. Aan het eind van
de 19de en het begin van de 20ste eeuw werden deze verstuivingen
merendeels door beplanting met voornamelijk grove den weer
vastgelegd.

2.3. Waterhuishouding

De stroomdalen die over het algemeen al vóór of tijdens de laatste
ijstijd gevormd werden, waren uitgangspunt voor het patroon van
beken en beekjes dat sindsdien in samenspel met de vegetatie-ontwik-
keling is ontstaan. Ongeveer vanaf het begin van de Middeleeuwen
heeft de mens in het oudste bewoningsgebied van Oost-Drenthe
pogingen ondernomen om de meest natte delen te ontwateren door het
uitdiepen en verbreden van bestaande beken en het graven van sloten
en greppels. Aanvankelijk betrof het hier de lagere gronden van het
esdorpenlandschap op en langs de flanken van de Hondsrug. Vanaf de
late Middeleeuwen richtte men zich vervolgens ook op de randveen-
zones. In de gemeente Gasselte ging de ontwatering van het over-
gangsgebied tussen het beekdal van de Hunze en het oostelijke hoog-
veen niet alleen gepaard met genoemde kleinschalige infrastructurele
ingrepen, maar werden er voor het eerst ook kanalen en wijken ge-
graven. Een ontwikkeling die bij de openlegging van de eigenlijke
hoogvenen later in grote delen van het inventarisatiegebied navol-
ging zou vinden. Met in de loop van deze eeuw tenslotte nog de
kunstmatige ontwatering van de lager gelegen heidevelden op de
Hondsrug, bleef uiteindelijk in feite alleen op het hoge middendeel
van de Hondsrug de natuurlijke waterhuishouding volledig gehand-
haafd.
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Afb. 4. Om de waterstand onder controle te houden werden ook poldermolens
gebouwd. Hier een voorbeeld van een molen in de gemeente Anloo
gemaakt van een ijzerconstructie en een zichzelf richtende rotor met
30 bladen. De molen staat nu buiten bedrijf als gevolg van andere
vormen van waterbeheersing.

Het kappen, branden en beweiden van bossen en later het ontginnen
van de hoogveengebieden leidde in de loop der eeuwen tot een
snellere oppervlakte-afvoer van het neerslagoverschot. Met de ont-
ginning van de heidevelden werd dit proces omstreeks de laatste
eeuwwisseling nogmaals versterkt. In toenemende mate traden er hier-
door overstromingen op binnen het inventarisatiegebied, vooral in
het Hunzedal en in de benedenstroomse delen van de stroomdalen langs
de westzijde van de Hondsrug. Dit, in samenhang met een meer alge-
mene behoefte aan waterbeheersing, leidde ongeveer vanaf het midden
van de vorige eeuw tot de oprichting van tal van waterschappen in
Oost-Drenthe. Met het oog op een planmatige vervening werden er in
de hoogvenen in eerste instantie vaak veenschappen opgericht, welke
dan later tot waterschappen werden omgevormd.
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Afb. 5.

De randveengebieden en de lagere delen van de Hondsrug werden veelal
pas vanaf de laatste eeuwwisseling in waterschapsverband opgenomen.
Op de hogere delen van de Hondsrug kwam het slechts tot de
oprichting van een paar waterschappen ten behoeve van de
grootschalige heideveldontginningen.
Door de veen-waterschappen en later ook in ruilverkavelingsverband
werden er sinds het midden van de vorige eeuw diverse cultuur-
technische werken in uitvoering gebracht, met als gevolg een verdere
wijziging van het natuurlijke afwateringspatroon. Niet alleen
behield, met uitzondering van de Drentse Aa geen enkele natuurlijke
afwatering haar vroegere vorm, ook onderging het patroon van water-
lopen op veel plaatsen opnieuw een aanzienlijke verdichting. Uit-
zondering hierop vormden de hogere delen van de Hondsrug, waar de
waterhuishouding nimmer grote verbeteringen behoefde. In de hoog-
veengebieden werden in de loop van deze eeuw veel van de in onbruik
geraakte wijken en kanalen weer gedempt.

Uit deze kaart blijkt de toename van waterwegen gedurende met name
de 19de eeuw.

KANAAi AANI F.C T BV Tl.^^W NNiNG VANA^ 130C

Gf (">0 . D
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3. ONTGINNINGEN

Het cultuurlandschap van het inventarisatiegebied "Oost-Drenthe"
draagt de sporen van verschillende typen van ontginning, die qua
datering en ruimtelijke verschijningsvorm sterk uiteenlopen.

Afb. 6. Voor het gebied tot aan de Valtherdijk (onder Valthermond) wordt de
hoofdstructuur bepaald zoals op deze kaart. Van links naar rechts is
dat het esdorpenlandschap op de Hondsrug, het beekdallandschap van
de Hunze, de iets hoger liggende zandrug met de nederzettingen van
de randveenontginningen (het wegdorpenlandschap) en het veenkolonia-
le of hoogveenontginningsi andschap (bron: Advies landschapsbouw
"Hunzedal", 1983 Staatsbosbeheer).

b«<k4allon«>chap
• «t oud« b««oniitf tk«rn«A
op dtkzandmtt*"

0 1 2Ha
1 I I I =1

landschapstypen
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3.1. Het esdorpenlandschap

De fysische gesteldheid van Drenthe is van grote betekenis geweest
voor zowel de situering als de aard en omvang van de esdorp-
ontginningen. De dorpen en gehuchten lagen over het algemeen in de
buurt van een rivier(tje) op de overgang van hooggelegen veldgronden
naar laaggelegen beekdalgronden. De locatie moest niet al te nat,
niet al te droog, van een bepaalde bodemvruchtbaarheid en goed
bewerkbaar zijn. Waar aan deze eigenschappen niet werd voldaan -
binnen het inventarisatiegebied de hoog- en randveengebieden - ont-
brak het esdorpenlandschap.

Drie elementen vormden de bestaansbasis voor de vroegere esdorpen-
samenleving, welke zich binnen het inventarisatiegebied vooral op de
oostflank van de Hondsrug richtte. De gronden in de beekdalen werden
tot wei- en hooiland gecultiveerd, terwijl de hoger gelegen gronden
nabij de nederzettingen tot bouwland (es) werden ontgonnen. De om-
liggende heidevelden werden als schaaps- en koeweide gebruikt en
waren in die hoedanigheid onmisbaar voor de mestvoorziening. Vanaf
het eerste ontstaan, tijdens of mogelijk zelfs kort voor het begin
van de Middeleeuwen, tot aan de periode van de 19de en 20ste eeuwse
ontginningen onderging dit landschapstype nauwelijks wezenlijke
veranderingen. Afgewisseld met uitgestrekte heidevelden en stuifzan-
den vertoonde het esdorpenlandschap van Oost-Drenthe gedurende vele
eeuwen een sterke mate van uniformiteit.

3.2. Het wegdorpenlandschap

In de relatief laaggelegen randgebieden van het Drents Plateau, waar
op langwerpige zandruggen tussen beken een dun veenpakket was ont-
staan, werd bij de Middeleeuwse en na-Middeleeuwse ontginningen veel
rationeler te werk gegaan dan in het esdorpenlandschap. De boer-
derijen werden min of meer naast elkaar op een zandrug geplaatst,
waarna vervolgens de woestegronden veelal loodrecht op deze be-
woningsas aan snee werden gebracht. Wat nagenoeg overal uiteindelijk
resulteerde was een opstrekkende verkaveling met smalle, vaak lange
percelen en een natuurlijke begrenzing (heide of veenrand, beek).
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Afb. 7. In het slingerende patroon van de randveennederzettingen staan veel
boerderijen. Hier een vroeg 19de eeuwse boerderij in Nieuw-Annerveen
van het Krimpen-type met een stenen topgevel.

Binnen het inventarisatiegebied Oost-Drenthe treft men het weg-
dorpenlandschap, dat tot in de tweede helft van deze eeuw (ruil-
verkaveling, wegaanleg etc.) vrijwel geen wijzigingen onderging,
voornamelijk aan in de randveenzone van het Oostermoer. Op de zand-
rug die ongeveer parallel aan de oostzijde van de Hunze loopt, kwam
hier vanaf de late Middeleeuwen een langgerekt lint van wegdorpen
tot ontwikkeling. De randveennederzettingen Gasselternijveen en
Gasselterboerveen nemen binnen deze trits een afwijkende positie in,
daar zij in eerste aanleg weliswaar als wegdorp ontstaan zijn, maar
onder invloed van de veenkoloniale ontwikkeling kort daarna tot
kanaaldorp omgevormd werden. In het zuidoosten van het inventari-
satiegebied ontstonden langs het Schoonebeekerdiep en de Runde
respectievelijk nog de wegdorpen (oud-)Schoonebeek en Roswinkel.

3.3. Het hoogveenontginningslandschap

Ontoegankelijk als zij waren bleven de hoogveenmoerassen in het
inventarisatiegebied merendeels tot ver na de Middeleeuwen onaan-
geroerd. In het hoogveengebied ten oosten van de Hondsrug dienden de
eerste verveningen zich weliswaar al tijdens de late Middeleeuwen
aan, maar verder dan de meest westelijke rand van het uitgestrekte
Oostermoer reikten deze nergens. Het waren uitsluitend de op de
zandrug langs de Hunze woonachtige boeren, die naast hun boeren-
bedrijf ook wat aan turfgraverij deden. Een verdere uitbreiding van
de vervening werd geremd door de slechte bevaarbaarheid van de Hunze
of Oostermoerse Vaart en door de belemmeringen die het Groninger
Schuitenschuiversgilde - sinds de oprichting in 1403 had dit schip-
persgilde een monopoliepositie op alle turfvaart - de vrije turf-
handel in de weg legde.
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Afb. 8.

Eerst in de 17de eeuw leek er verandering in deze situatie te komen,
toen een in de Gasselter nieuwe venen opgerichte compagnie de mono-
poliepositie van het stad-Groninger schippersgilde aanvocht. Toen na
een langdurige juridische strijd de Oostermoerse Vaart in 1667 uit-
eindelijk tot vrije vaart bestempeld werd, was de compagnie echter
allang failliet gegaan en bleef de te verwachten toename van de ver-
vening in dit deel van Oost-Drenthe toch weer uit.

Het Annerveenschekanaal gegraven na de overeenkomst met het
stadsbestuur van Groningen in 1768. In het kaarsrechte kanaal ligt
onder meer deze deels gereconstrueerde schutsluis met ovale kolk.

Ongeveer een eeuw later was het vervolgens de Annerveensche Heeren
Compagnie die meer succes had. In 1768 wist deze compagnie met het
stadsbestuur van Groningen een overeenkomst te sluiten, waarbij het
haar werd toegestaan het hoofddiep van haar vervening aan te sluiten
op een wijk van het Kieldiep en zo haar turf af te voeren via het
Groninger kanalennet: een veel betere afvoerweg dan de bochtige en
ondiepe Oostermoersche Vaart. De vervening van het Annerveen kon
zich hierdoor ontwikkelen tot de eerste systematische en meer om-
vangrijke veenexploitatie in Oost-Drenthe (Annerveensche kanaal).
De daadwerkelijke grootscheepse openlegging van het Oostermoer liet
evenwel op zich wachten tot na 1817, toen de veengenoten van Eext,
Gieten, Bonnen, Gasselterboerveen, Gasselternijveen, Drouwen,
Buinen, Exloo en Valthe met de stad Groningen overeenkomst bereikten
over de afvoer van turf via het Stadskanaal, dat vlak langs de pro-
vinciegrens liep en vanaf 1767 door de stad gestadig in zuid-
oostelijke richting verlengd werd.
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Ter uitvoering van dit verdrag, het zogenaamde Convenant, werden
loodrecht op het Stadskanaal vaarten gegraven, de negen veenmarken
in. Zo ontstonden de Drentse "monden": kanaalverbindingen die als
startpunt voor de verdere openlegging - door het graven van op
kanalen (monden) aansluitende wijken en sloten - in het veengebied
werd een periode van voortgaande exploitatie ingeluid. Beginnend in
de meest noordelijke veenmarken en vervolgens gestadig in zuidooste-
lijke richting voortbewegend, bereikte de vervening van het Ooster-
moer op deze wijze reeds voor de laatste eeuwwisseling grotendeels
zijn voltooiing.

Afb. 9. Op dit kaartje is schematisch weergegeven hoe de in gebruikname van
de Drentse ruimte tijdens de 19de eeuw verliep (bron: Prakke, 1969).
Hieruit blijkt de enorme activiteit in het oostelijk deel van
Drenthe.

P DE DRENTSE LAPPENDEKEN •"'
I OE VULLING DER DRENTSE RUIMTE
| IN DE LOOP VAN DE X I X 0 ' E E U W

De vervening van de Zuidoost-Drentse venen van Emmen, Odoorn en
Schoonebeek ving eerst kort na het midden van de vorige eeuw aan. Er
wordt wel eens gezegd dat het veen in Zuidoost-Drenthe vanuit drie
richtingen aan snee gebracht werd. Kijkt men echter naar het
historische verloop van de exploitatie en de methode van aanpak, dan
ligt een onderscheid in twee richtingen meer voor de hand. Namelijk
die vanuit het noordwesten en westen en die vanuit het noorden.
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Afb. 10.

Het eerst werd de aanval op het veen direct na 1850 vanuit het
noordwesten en westen ingezet met respectievelijk de aanleg van het
Oranjekanaal en het in oostelijke richting doortrekken van de
Hoogeveensche Vaart, het Stieltjeskanaal en het Dommerskanaal. De
vervening vanuit het noorden begon tijdens de tweede helft van de
jaren 70. Hier kon aangesloten worden op de verveningen van Oost-
Drenthe. Met de stad Groningen sloten de veeneigenaren een overeen-
komst over het recht van doorvaart en de uitmonding van hun kanalen
in het Stadskanaal.
Vanuit zowel het noordwesten en westen als vanuit het noorden werd
vervolgens in een tijdsbestek van enkele decennia het gehele veen-
gebied van Zuidoost-Drenthe door de aanleg van kanalen, wijken en
sloten opengelegd. De vervening die op de ontsluiting en ontwatering
volgde, bereikte zijn hoogtepunt in de periode van 1880 tot 1920,
maar werd in de meest zuidelijke venen van Oost-Drenthe pas geruime
tijd na 1940 beëindigd.

Aangezien de vervening in Zuidoost-Drenthe het langst bleef door-
gaan, zijn daar nog steeds restanten van te vinden. Dit is een
transportband voor de overslag van per smalspoor aangevoerde turf in
schepen (later in vrachtwagens). Deze staat in de gemeente
Schoonebeek.

Bij de stelselmatige vervening van zowel het Oostermoer als de
Zuidoost-Drentse venen was niet het verkrijgen van nieuw cultuur-
land, maar het winnen van turf van primair belang. De veeneigenaren,
die met de voortgaande exploitatie van het veen steeds vaker van
buiten de provincie kwamen, beperkten zich veelal tot het gereed-
maken van hun gebieden voor vervening, om ze vervolgens bij kleine
gedeelten aan de eigenlijke verveners te verkopen.
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Was de verveningsgolf eenmaal gepasseerd, dan kwamen de dalgronden
meestal pas geruime tijd later in handen van de plaatselijke en
vooral ook allochtone boeren (Groningen, Friesland) die zich
bezighielden met de uiteindelijke ontginning. Een belangrijk deel
van Zuidoost-Drenthe, waar de vervening plaatselijk tot geruime tijd
na de Tweede Wereldoorlog voortging, bestond zo in 1940 nog uit
woeste gronden: ongerept hoogveen afgewisseld met onontgonnen
dalgronden.

3.4. Het 19de en 20ste eeuwse zand- en heide-ontginningslandschap

Als vermeld bleven te midden van de ontginningen in het es- en
wegdorpenlandschap tot ver in de vorige eeuw ook grote oppervlakten
heideveld liggen. Daarnaast trof men verspreid over de Hondsrug tal-
loze grote en kleinere zandverstuivingen aan.
De beperkte agrarisch-technische (mesttekort, onbewerkbare gronden
etc.) en juridische ontginningsmogelijkheden (markebezit), te zamen
met de belangrijke rol die de heidegronden in de vroegere agrarische
bedrijfsvoering vervulden, zorgden ervoor dat deze delen van Oost-
Drenthe lange tijd slechts minieme wijzigingen ondergingen. Pas in
de 19de eeuw werd door wettelijke regelingen (Markewet) en door
verbetering van landbouwkundige technieken en cultuurtechnische
mogelijkheden, maar bovenal door het algemeen verbreid raken van de
toepassing van kunstmest de ontginning van deze gronden op grote
schaal mogelijk.
De 19de en 20ste eeuwse ontginningen die zich in het inventarisatie-
gebied voltrokken zijn onder te verdelen in een tweetal typen.

3.4.1. Verspreide ontginningen

In de loop van de negentiende eeuw werden er in toenemende mate
verspreide ontginningen door particulieren uitgevoerd; aanvankelijk
vooral in het heidelandschap van de es- en wegdorpen (kamp-
ontginningen) en later steeds vaker ook op de tot woeste grond ge-
worden dalgronden in de veenkoloniën. De kampontginningen zijn in te
delen in legale boerenkampontginningen en "wilde" ontginningen door
keuters en ex-veenarbeiders. Eerstgenoemd type is in oorsprong al
oud: in de esdorpen was het voor markeboeren en soms ook keuters
namelijk mogelijk om met goedvinden van de "gemene buur" aanmakingen
van beperkte omvang uit te voeren in de aangrenzende woeste gronden.
De hoeveelheid beschikbare mest had echter een sterk remmende wer-
king op deze activiteit. In de wegdorpen waren de kampontginningen
waar het de gevestigde boeren betrof veel eenvoudiger; binnen de
eigen hoevenstrook kon men zich beroepen op het recht van opstrek.
Voor de keuters waren de mogelijkheden weinig gunstiger dan in de
esdorpen.
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Afb. 11. In sommige dorpen werd door grootgrondbezitters grond verpacht aan
kleinere boeren. Bij deze boerderij in Drouwen, waarschijnlijk op-
zettelijk in de as van de weg gebouwd om daarmee de voorname status
van de familie te beklemtonen, hoorde oorspronkelijk ongeveer 300 ha
grond.

Afb. 12. In de esdorpen, bij voorbeeld in Sext, kwamen van oorsprong veel van
dit soort kleine boerderijen voor. Kleine bedrijfjes die door
toestemming van de markeboeren kampontginningen mochten uitvoeren.
Slechts enkele boerderijtjes zijn nog in bedrijf, de meeste worden
nu als woonhuis gebruikt.
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De verdeling van het gemeenschappelijke markebezit bracht in deze
situatie geen verandering. Pas met het omstreeks 1890 beschikbaar
komen van kunstmest namen de ontginningen van de verdeelde woeste
gronden beduidend toe. Gelijktijdig kwam ook de (her)ontginning van
dalgronden in een stroomversnelling. Zowel op de Hondsrug als in
ruimtelijk beperktere mate ook in de oudere veenkoloniën deden zich
illegale of "wilde" ontginningen door landarbeiders, veenarbeiders
of andere landlozen voor. Mede hierdoor resulteerden de verspreide
ontginningen in het inventarisatiegebied uiteindelijk overwegend in
een fijnmazige onregelmatige percelering, waarbij de cultuurgronden
tot ver in deze eeuw een aanzienlijke mate van afwisseling met ver-
spreid gelegen heide- en veenrestanten vertoonden.

3.4.2. Ontginningsprojecten

Het tweede type 19de en 20ste eeuwse ontginningen betreft de door
ontginningsmaatschappijen of particuliere ontginners uitgevoerde
ontginningsprojecten. Er kan onderscheid gemaakt worden in twee
soorten.

3.4.2.1. Landbouwprojecten

De grootschalige aanmaak van landbouwgronden werd pas eerst mogelijk
met de komst van de kunstmest. Bij de oppervlakten, kapitaalinzet en
de technische middelen van deze ontginningen vielen de verspreide
ontginningen geheel in het niet. Nieuw was tevens het feit dat de
projecten voor een belangrijk deel opgezet en uitgevoerd werden door
personen en corporaties van buiten de provincie.

Afb. 13 a + b
Investeringen in ontginningswerk kwam ook van buiten de provincie
Drenthe. Eén van de meest opvallende initiatieven was afkomstig van
de familie Kröller die in 1914 aan H.P.J. Berlage de opdracht gaf om
een boerderij te bouwen. Berlage's De Schipborg (gemeente Anloo)
wordt gezien als een modelboerderij onder meer vanwege de rationa-
listische indeling van de boerderij, zoals ook blijkt uit de plat-
tegrond.

r—]

SÊJlM
Anloo, plattegrond boerderij 'De Schipborg'

I! Poort
2i Paardexved
31 Varkensstal
41 Voe der bereiding
Si Remise

6 i Paardestal
7 / Woongedeelte
8ï Spoel keuken
o.- Zuwelbereidtng

101 Machinehal
11) Koestal
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Afb. 14,

Zo liet bij voorbeeld de bekende familie Kröller in de gemeente
Anloo het omvangrijke ontginningscomplex van de modelboerderij "De
Schipborg" ten uitvoer brengen en was in Zuidoost-Drenthe onder
andere de "Algemene Landexploitatie Maatschappij" uit Amsterdam
actief.
Vergeleken met het centrale deel van Drenthe kwamen de projectmatige
landbouwontginningen in Oost-Drenthe over het algemeen relatief laat
op gang. De belangrijkste oorzaak hiervoor lag in het feit dat de
turfexploitatie als inkomstenbron veel aantrekkelijker was dan de
landbouw. De vraag naar nieuwe landbouwgronden bleef hierdoor lange
tijd van geringe omvang. Pas met het uitbreken van de turfcrisis in
de loop van de jaren 20 trad er in deze situatie verandering op.
Gesteund door de overheid werden er in deze periode grootschalige
ontginningsprojecten opgezet en uitgevoerd met als belangrijkste
doel de bestrijdingen van de werkloosheid door ontginning en het
creëren van agrarische bedrijven. Op initiatief van de Commissaris
der Koningin, mr. J.T. Linthorst-Homan, werd hiertoe ondermeer de
ontginningsmaatschappij "Het Landschap Drenthe" opgericht, waarin
gemeenten konden participeren. Hoofdzakelijk richtten de groot-
schalige landbouwontginningen zich binnen het inventarisatiegebied
op de dalgronden en dan vooral die in het zuidoosten. De heidevelden
op de Hondsrug werden gezien hun geringere agrarische kwaliteit
veelal buiten de landbouwprojecten gehouden.

Een andere investeerder in de ontwikkeling van het Drentse land is
de Groningse industrieel Scholten. Behalve uit de naamgeving van
Klazienaveen en de aanleg van het Scholtenskanaal blijkt dat onder
meer uit de bouw van boerderijen. Deze boerderij, in de gemeente
Enmen, werd gebouwd aan het Scholtenskanaal.
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3.4.2.2. Bosbouwprojecten

De grootschalige ontginningsprojecten waren echter niet uitsluitend
op de aanmaak van nieuwe landbouwgronden gericht, doch vonden in de
loop van de eerste helft van deze eeuw op de Hondsrug ook plaats ten
behoeve van de bosbouw. Hoewel tevens enkele grootschalige bebos-
singen door particulieren (onder andere het landgoed Terborgh bij
Anloo) plaatsvonden, waren het in deze periode vooral toch de van
overheidswege ingezette en merendeels in werkverschaffingsverband
uitgevoerde bosbouwprojecten die de aandacht trokken. Niet alleen
eerder genoemde geringe agrarische kwaliteit van veel heidegronden
en het inperken van stuifzanden, maar ook een positieve beoordeling
van de boscultuur (mijnhout, brandhout en esthetische waarde)
speelden een rol bij de activiteiten van Staatsbosbeheer en de
Nederlandsche Heidemaatschappij.

Afb. 15. Een van de grootschalige bebossingen uitgevoerd door een particulier
betrof het landgoed Terborgh in de gemeente Anloo. In de buurt van
dit landgoed verden twee recreatiehuisjes gebouwd waarvan hier een
voorbeeld.

Binnen het inventarisatiegebied ontstond in de loop van de eerste
helft van deze eeuw over vrijwel de gehele lengte van de Hondsrug
een gordel van Staatboswachterijen. Grote delen van het Oostdrentse
esdorpenlandschap kregen door de komst van deze bossen een geheel
ander aanzien: in plaats van een overwegend open karakter ineens een
overwegend gesloten karakter.
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4. GRONDGEBRUIK

Het overgrote deel van de Drentse plattelandsbevolking vond in het
verleden zijn bestaan in de landbouw. Ook binnen het inventarisatie-
gebied domineerde lange tijd de agrarische bedrijvigheid (zie bij-
lage). De turfwinning die aan de rand van het Oostermoer weliswaar
al vroeg aanving, werd als inkomstenbron in feite pas in de loop van
deze eeuw van daadwerkelijke betekenis. Het anderssoortige grond-
gebruik dat later volgde, verkreeg met uitzondering van de bosbouw
op de Hondsrug nergens een ruimtelijk dominante positie.

4.1. De landbouw

4.1.1. De situatie rond 1850

Gedurende de periode tot 1850 werd de Drentse landbouw in hoofdzaak
gekenmerkt door een geleidelijk proces van intensivering (verhoging
opbrengsten en daling gemiddelde bedrijfsgrootte) van het traditio-
nele bedrijf, intensivering waartoe men genoodzaakt werd door een
extreem hoge belastingdruk en dalende graanprijzen.
Binnen het oude bewoningsgebied van Oost-Drenthe, het es- en weg-
dorpenlandschap, had het agrarisch bedrijf zich rond 1850 in hoofd-
zaak ontwikkeld tot een bedrijf met een overwegend gemengd karakter.
De extensieve rundveehouderij (slachtvee) vormde hierbinnen een be-
langrijke schakel, doch het was de graanteelt die de basis voor het
bestaan verschafte.
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Afb. 16. Een uitvloeisel van de gcaanteelt was de komst van korenmolens. Dit
is de ronde stellingmolen (1904) van Gieterveen waarvan zowel de
achtkantige onderbouw als de ronde bovenbouw in baksteen zijn uitge-
voerd. Van ver af is dit karakteristieke bebouwingselement al te
zien.

De zuidoostelijke wegdorpen Schoonebeek en Roswinkel vormden hierop
in zoverre een uitzondering, dat de vroege verhoging van de pro-
duktiviteit hier tevens leidde tot een sterke specialisatie in de
richting van de rundveeteelt, een bedrijfstak die in deze delen van
Oost-Drenthe waarschijnlijk al in de zeventiende eeuw van een zekere
betekenis was.
Aanvankelijk vormde de rundveehouderij in deze dorpen geen aparte
post van de boerderij, maar was een functioneel onderdeel van het
gemengde bedrijf. De extensieve veehouderij was zowel met het oog op
de mestproduktie als de opfok van slachtossen van belang. Later vond
er echter een duidelijke tendens naar specialisatie in de vet-
weiderij plaats. De zelfstandigheid werd daardoor wel groter, maar
het functionele verband bleef wel tot in de 19de eeuw bestaan.
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4.1.2. Landbouwkundige ontwikkelingen na 1850

Vonden de landbouwkundige ontwikkelingen gedurende de periode tot
1850 uitermate geleidelijk plaats, nadien volgden deze elkaar onder
invloed van veranderende maatschappelijke en sociaal-economische
omstandigheden alsmede vooral ook de veenkoloniale ontwikkelingen in
versneld tempo op.
De nieuwe landbouwkundige indeling van Nederland (1910) geeft,
hoewel er per gemeente binnen ieder van de te onderscheiden regio's
duidelijke nuanceverschillen zijn, een goed beeld van de richting
waarin de landbouw van Oost-Drenthe zich sinds de laatste helft van
de vorige eeuw heeft ontwikkeld.
Met uitzondering van Schoonebeek, waar een verdergaande speciali-
satie in de rundveeteelt en de melkveehouderij in het bijzonder
leidde tot indeling bij de Zuidelijke Randgemeenten, werden alle
Oostdrentse gemeenten gerekend tot het Veen-Zandgebied. Deze regio
kenmerkte zich in feite door twee bedrijfstypen: het uit het tradi-
tionele gemengde bedrijf voortgekomen etagebedrijf en het nieuwe
veenkoloniale akkerbouwbedrijf.

Afb. 17,' 18, 19 en 20
In het Oostdrentse gebied komen veel traditioneel gemengde bedrijven
voor van het Krimpen-type. Dat kan als karakteristiek worden
beschouwd voor het grensgebied met Groningen. Hier een boerderij in
de gemeente Zuidlaren. Afb. 18 toont een boerderij in de gemeente
Schoonebeek. Hier is sprake van een Duitse invloed gezien de hoge
opbouw van de zijgevels. (Afb. 19) In Nievnr-Bulnen is de akkerbouw
dominant, hetgeen resulteert in de bouw van grote boerderijen met
royale kappen om de oogst op te kunnen bergen. Dit is een boerderij
van het Krimpen-type met een opvallend rijk gedecoreerde voorgevel.
Afb. 20 toont een boerderij van veel jongere datum zoals die
voorkomt in de gemeente Odoorn.

18
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Het oude rogge-exporterende bedrijf werd tijdens de laatste helft
van de vorige eeuw geleidelijk vervangen door het zogenaamde etage-
bedrijf, een bedrijf waar de eigen produkten van de bouw werden om-
gezet in hoogwaardige veehouderijprodukten als (varkens)vlees en
boter. Op deze ontwikkeling zal in de navolgende paragraaf uitvoerig
teruggekomen worden.
De veenkoloniale akkerbouw kwam pas op gang met de introductie van
de kunstmest tijdens de laatste helft van de vorige eeuw. Voordien
hielden de weinige veenkoloniale boeren ten behoeve van de mestvoor-
ziening meer vee dan hun lief was en kende het veen talrijke inge-
wikkelde vruchtwisselingsstelsels. Naarmate de kunstmest de oude
meststoffen, waaronder de dure stadscompost, ging aanvullen en daar-
na vervangen, deed zich in de veenkoloniale landbouw een volslagen
omwenteling voor. De veehouderij verdween er vrijwel volledig en op
de landerijen werd de vruchtwisseling vereenvoudigd en vervangen
door een vrij willekeurige opeenvolging van aardappels en granen.
Gaandeweg breidde het landbouwareaal zich uit, waarbij het aandeel
van de aardappel steeds groter werd. Met het in gebruik raken van de
kunstmest gingen bovendien veel boeren op de zandgronden van Anloo,
Borger, Gasselte, Gieten, Odoorn en Zuidlaren er ongeveer vanaf 1895
toe over hun graanlanden in het Hunzedal te "scheuren" en permanent
of tijdelijk voor de teelt van haver en aardappelen te gebruiken. De
oorspronkelijke zandbedrijven aan de rand van het Hunzedal kregen
daarmee eveneens een sterk veenkoloniaal karakter.

4.1.3. Achtergronden van de landbouwkundige ontwikkelingen na 1850

4.1.3.1. Veranderende afzetmogelijkheden

Van grote betekenis voor het toenemende belang van de veeteelt,
als zelfstandige bedrijfstak en als onderdeel van het gemengde
bedrijf, was het feit dat veel landen in Europa omstreeks 1850
overgingen tot liberalisering van hun handelspolitiek. Dit betekende
dat de afzetmogelijkheden voor zuivelprodukten en levend vee vanuit
Nederland enorm toenamen. Gevolg was dat ook in Drenthe de prijzen
voor deze produkten sterk stegen, hetgeen aanvankelijk vooral de
rundveehouderij stimuleerde.
Daar de prijs van de boter zich gunstiger ontwikkelde dan die van de
rogge breidden niet alleen de bedrijven in de typische veeteelt-
gebieden Schoonebeek en Roswinkel hun veestapel aanzienlijk uit,
doch gingen vooral ook de boeren op de hogere zandige delen van het
inventarisatiegebied meer en meer over tot het voeren van akker-
bouwprodukten aan hun veestapel. Het etagebedrijf (gericht op hoger
in de voedingsketen gelegen produkten als boter en vlees) werd hier-
mee een feit.
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4.1.3.2. De landbouwcrisis

De grote landbouwcrisis (1878-1895) ging ook aan Drenthe niet on-
gemerkt voorbij. Zo werd op pijnlijke wijze aan het licht gebracht
hoe zwak de concurrentiepositie van de boerenboter op de buiten-
landse markt was. Deze voor veel boeren in de regio zo belangrijke
bron van bestaan was door de primitieve wijze van bereiding van een
slechte en bovenal onregelmatige kwaliteit. Bovendien lieten de
afzetkanalen sterk te wensen over. De dalende boterprijs noodzaakte
tot verbetering van de kwaliteit en bundeling van de afzet. In na-
volging van Denemarken begon men daarom ook in ons land met de op-
richting van zuivelfabrieken. De eerste coöperatieve zuivelfabriek
van Drenthe werd in 1889 te Rogat in de gemeente De Wijk in werking
gesteld, waarna in navolgende jaren de zuivelindustrie in Drenthe
een enorme vlucht nam: in 1895 telde de provincie 36, in 1898 70 en
in 1903 maar liefst 102 zuivelfabrieken. Binnen het inventarisatie-
gebied waren deze bedrijfjes aanvankelijk merendeels handkracht
gedreven. Een aantal kreeg nadien alsnog een krachtbron, doch veel
handkrachtfabriekjes werden na verloop van tijd opgeheven en ver-
volgens vaak gesloopt.

Afb. 21. Dit is de voormalige zuivelfabriek van Anderen (gemeente Anloo). Het
was een zogenaamde handkracht gedreven fabriek. Opvallend is de
overkapping bij de inrijdeur.
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Afb. 22. Passend in de kleinschalige agrarische nederzettingen zijn de smede-
rijen, waarvan hier een voorbeeld uit de gemeente Borger. Slechts
een enkel bedrijf, waaronder deze, heeft zich weten te handhaven.
Veelal hebben de bedrijfjes een strategische ligging en zijn daarom
stedebouwkundig waardevolle accenten.

Hoewel in de loop van de jaren '80 ook de prijzen van akkerbouw-
produkten sterk daalden, ondervond deze tak van de landbouw vooral
in Oost-Drenthe duidelijk minder hinder van de landbouwcrisis dan de
veeteelt. Als gevolg van het geleidelijk aan in gebruik raken van
allerlei kunstmeststoffen steeg de opbrengst langzamerhand en dat
compenseerde de dalende prijzen van rogge en aardappelen enigszins.
Op de zandgronden had het gebruik van kunstmest vooral het voordeel
op lange termijn, dat de voordien jaarlijks sterk wisselende op-
brengsten zich in grote mate stabiliseerden. Voor de veenkoloniale
aardappelteelt waren de voordelen daarentegen veel meer ook direct
waarneembaar. De kalimeststoffen drukten sinds de ingebruikneming
rond 1880 niet alleen de hoge compostprijzen, lange tijd een zeer
zwakke post binnen de exploitatie van deze bedrijven, maar maakten
de boeren tegelijk ook minder afhankelijk van deze meststof. De
bedrijfskosten daalden en de opbrengsten werden geleidelijk groter.
Een en ander maakte dat de rentabiliteit van de veenkoloniale akker-
bouw uiteindelijk weinig leed onder de crisissituatie.
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4.1.3.3. De opkomst van de varkenshouderij

De opbloei van de zuivelindustrie kort voor de eeuwwisseling kan
niet los gezien worden van de ontwikkeling die de varkensmesterij
gedurende de laatste twee decennia van de vorige eeuw doormaakte en
welke vooral de kleine boeren tijdens de depressie in staat stelde
toch het hoofd boven water te houden.
De gunstige ligging van ons land ten opzichte van de Engelse markt
maakte namelijk dat reeds voor de grote depressie de Nederlandse
varkenshouders zich massaal gingen toeleggen op de produktie van
slachtvlees voor de Engelse markt. Het was vooral de specifieke
vraag naar lichte varkens, de zogenaamde Londense biggen, die, te
zamen met het gereedkomen van het spoorwegnet (nachtreizen van de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen verbonden Drenthe
met de haven van Vlissingen), Drenthe uitermate geschikt maakte voor
deze tak van de varkensmesterij.

Het mesten van biggen bleek uitstekend te passen binnen de maat-
schappelijke structuur van vooral de zandgronden, met hun door het
uitblijven van grote ontginningen groeiende aantal kleine agrarische
bedrijfjes. Daar de biggen in korte tijd (zestien tot twintig weken)
tot het gewenste gewicht gebracht konden worden, konden jaarlijks
meer biggen worden afgezet en rouleerde het geïnvesteerde geld snel-
ler. Hierdoor werd het voor de veelal weinig kapitaalkrachtige
boeren en landarbeiders mogelijk om naast varkens een of enkele
runderen aan te schaffen.

Het verband met de gelijktijdig in opkomst zijnde zuivelindustrie
werd hiermee een feit. De weinige verkregen melk kon door middel van
de vele zuivelfabriekjes op rendabele wijze te gelde gemaakt worden,
maar wat belangrijker was, met de terug te ontvangen "afval-
produkten" ondermelk en karnemelk konden voorts per jaar weer een
aantal jonge biggen gemest worden.
De oprichting van de exportslachterij Thompson en Co. te Assen
(1887), destijds een van de belangrijkste afnemers van lichte
varkens, was van grote betekenis voor deze tak van de varkens-
mesterij. In het inventarisatiegebied verrezen later export-
slachterijen in Emmen en Gieten.
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Afb. 23. De verdere opbloei van de zuivelindustrie heeft in veel gemeenten
geleid tot de bouw van één of enkele zuivelfabrieken. Deze fabrie-
ken, waarvan hier een voorbeeld in Schoonebeek, werden veelal op een
strategische plaats gebouwd en zijn daardoor opvallende bouwlichamen
in het dorpsbeeld.

Was het zo aanvankelijk de varkenshouderij die een oriëntering op de
boterproduktie mogelijk en rendabel maakte, later waren het de jonge
zuivelcoöperaties die velen in staat stelden om de varkenshouderij
tot spil en belangrijkste inkomstenbron van het kleine bedrijf (1-5
hectare) te maken. Talloze kleine boeren en landarbeiders die voor-
heen in grote armoede leefden konden zich nu ineens een redelijk
bestaan verwerven. Na 1900, toen bovendien de conjunctuur weer aan-
zienlijk was aangetrokken, nam dan ook vrijwel overal op de Honds-
rug het aantal kleine bedrijfjes sterk toe.
Pas in de jaren twintig trad er onder invloed van de veranderde
conjunctuur een dusdanige verslechtering op in het vestigingsklimaat
voor de kleine varkensmesterijen, dat deze in toenemende mate niet
langer rendabel bleken te zijn. Diverse bedrijfjes werden nood-
gedwongen samengevoegd, of, zoals vooral tijdens de jaren dertig het
geval was, vergroot tot een wel rendabele omvang.
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4.1.3.4. De opkomst van de landbouwindustrie

De ontwikkeling van de veenkoloniale landbouw verliep hand in hand
met die van de landbouwindustrie. Beide beïnvloedden elkaar
wederkerig. Vooral na 1860 rezen de particuliere aardappelmeel-
fabrieken in het Drents-Groninger veenkoloniale gebied als padde-
stoelen uit de grond. Toen deze particuliere fabrikanten zich in
1897 onder leiding van de Groninger ondernemer W.A. Scholten ver-
enigden in het kartel "Eureka", verschenen als antwoord daarop van
de zijde van de boeren spoedig de eerste coöperatieve aardappel-
meelfabrieken in het gebied.

Afb. 24. Belangrijk in de veenkoloniale landbouw was de aardappelteelt. Voor
de verwerking van de oogst werden aardappelmeelfabrieken gebouwd.
Hier de voormalige aardappelmeelfabriek "Wildervank en Omstreken"
(1903) in Eexterveenschekanaal.

Door het stichten van coöperaties waren de gezamenlijke boeren beter
in staat de vaak willekeurig bepaalde prijzen van de particuliere
fabrikanten te controleren. In 1911 verwerkten een twaalftal
coöperatieve fabrieken in het Drents-Groninger grensgebied voor het
eerst meer dan de gezamenlijke particuliere fabrieken.
Sinds 1919 werd de verkoop van de meeste coöperatieve fabrieken ge-
bundeld via het daartoe opgerichte Coöperatieve Aardappelmeel Ver-
koopbureau, kortweg Avebe, te Veendam. De ontwikkeling van de
coöperatieve sector in de aardappelverwerking ging daarna in ver-
sneld tempo door tot aan de crisisjaren 30. De terugval die ver-
volgens in de aardappelmeelproduktie optrad, was ondanks allerlei
van overheidswege ingezette steunmaatregelen zeer groot. Pas toen
eind jaren 30 met de dreiging van een op handen zijnde nieuwe
wereldoorlog de prijzen weer aantrokken en de situatie voor de
boeren geleidelijk beter werd, kwam de aardappelmeelindustrie weer
uit het dal omhoog.



4.2. De turfwinning

4.2.1. Het Oostermoer

De turfwinning in Oost-Drenthe beperkte zich lange tijd volledig tot
het Oostermoer. De eerste systematische veenexploitatie vond hier
plaats in het Zuidlaarderveen, waar monniken van het Aduarder
klooster al tijdens de Middeleeuwen hun brandstof haalden. Verder
deden de boeren aan de rand van het Hunzedal soms ook wat aan turf-
graverij, in hoofdzaak voor eigen gebruik. Van turfhandel van enige
betekenis was in deze periode geen sprake.
Met de compagnieën die tijdens de laatste helft van de 17de en aan
het begin van de 18de eeuw in respectievelijk Gasselternijveen en
Annerveenschekanaal speciaal ten behoeve van de vervening werden
opgericht, diende de turfwinning zich in feite voor het eerst als
een zelfstandige bedrijfstak aan. Niet alleen bood in de oude veen-
koloniën de vervening zelf aan veel mensen werk, ook kwamen spoedig
in het spoor daarvan tal van turfschippers, neringdoenden en kleine
ambachtslieden naar deze gebieden.

Afb. 25. Gasselternijveen was ooit een zeer belangrijke schippersplaats waar
vooral turfschippers zich vestigden. Eén van de verwijzingen naar
dit verleden is het zogenaamde kapiteinshuis aan de Hoofdstraat. Het
verkeert nu nog in bedenkelijke staat, maar de gemeente heeft plan-
nen om dit karakteristieke pand en de directe omgeving op te knap-
pen. Hiervoor is de medewerking van de eigenaar van het pand onont-
beerlijk.



De echt grootscheepse turfproduktie in het Oostermoer kwam pas na
1817 tot stand, toen overeenkomstig het zogenaamde Convenant (zie
vorige hoofdstuk) de afvoer van turf via het Stadskanaal toegestaan
was. Voor de veenmarken in het Oostermoer luidde dit een periode van
snelle en voortgaande exploitatie in. De turfafvoer bereikte hoogten
die in het verleden ongekend waren en de werkgelegenheid in de turf-
winning en aanverwante sectoren steeg enorm. Vooral de zuidelijke
gemeenten van het Oostermoer kregen hierdoor te maken met een zeer
sterke bevolkingstoename. Rond de eeuwwisseling liep de turfwinning
in het Oostermoer ten einde.

4.2.2. Zuidoost-Drenthe

De turfwinning in Zuidoost-Drenthe, dankzij zijn geïsoleerde ligging
destijds nog het enige grote aaneengesloten hoogveengebied in het
noorden van Nederland, kwam vanaf 1850 op gang.
Het feit dat elders in ons land het veen opraakte, terwijl de be-
hoefte aan turf nog voortdurend groeide, deed dit deel van Oost-
Drenthe in een stormachtige ontwikkeling geraken. Waar de vervening
van het Oostermoer een meer geleidelijke ontwikkeling kende, werd
Zuidoost-Drenthe in nog geen honderd jaar van het overgrote deel van
zijn veen ontdaan. Zowel wat betreft de turfprodukie -het hoogtepunt
werd bereikt tussen 1880 en 1920- als de daarmee samenhangende werk-
gelegenheidsontwikkeling, liet Zuidoost-Drenthe het Oostermoer ver
achter zich. Werd het gebied aan het begin van de ontwikkeling, in
1850, door slechts een paar duizend inwoners bewoond, in 1940 telde
alleen de gemeente Emmen al 50.000 inwoners.

Afb. 26. Bij AmBterdamBcheveld, één van de belangrijke produktiecentra van
turfstrooisel, staat deze fabriek voor de produktie van
fijnstrooisel. Het bolsterveen, een grove veensoort, werd per
smalspoor aangevoerd en in de fabriek bewerkt om vervolgens in
schepen te worden gelost.
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De sterke ontwikkeling van het Zuidoostdrentse veenkoloniegebied kan
niet los gezien worden van de opkomst van allerlei fabrieken die het
veen voor heel andere doeleinden dan de voordien gebruikelijke
brandstof gingen gebruiken. Een belangrijke vinding in de tweede
helft van de 19de eeuw was turfstrooisel. Dit was niet meer dan
gemalen bolsterturf. Bolster was de bovenste laag veen en veel
losser dan de diepere lagen en ongeschikt als brandstof. Het turf-
strooisel bleek uitstekend geschikt te zijn ter vervanging van stro
in stallen. Spoedig verrezen dan ook tal van turfstrooiselfabrieken
in Zuidoost-Drenthe, vooral in de zuidelijke helft van het gebied,
waar veel bolster zat en het veen over het algemeen weinig aantrek-
kelijk was voor het turfsteken. De Griendtsveen Turfstrooisel Maat-
schappij ontwikkelde zich tot de grootste fabrikant. In het veld /
onder Erica groef zij kanalen en bouwde zij fabrieken, kantoren en \
huizen, ook voor de arbeiders. Voor nog een belangrijke toepassing
van turf zorgde -en zorgt nog steeds- de Puritfabriek in
Klazienaveen. Sinds de jaren twintig maakt dit bedrijf uit zwarte
turf actieve kool Deze heeft een zuiverende werking en het meest
bekend is de toepassing als Norit.

4.3. Ander grondgebruik

Een vorm van grondgebruik die naast de landbouw en de turfwinning
vanaf het midden van de vorige eeuw in het inventarisatiegebied
eveneens belangrijk in omvang toenam was de bosbouw. Bestond de be-
bossing rond 1850 hoofdzakelijk nog uit overwegend kleinere "natuur-
lijke" bosrestanten, alsmede een aantal verspreid gelegen hakhout-
en dennebosjes en de bosaanplant van een enkel landgoed, nadien zou-
den met grote regelmaat aanzienlijke oppervlakten woeste grond be-
bost worden. Aanvankelijk betrof de uitbreiding van het bosareaal
vooral de bebossing van de vaak zeer omvangrijke stuifzanden op de
hogere delen van de Hondsrug. In de loop van de twintigste eeuw
volgde het reeds eerder vermelde beplanten van heideveldontginningen
door in de eerste plaats Staatsbosbeheer en de Heidemij maar soms
ook door particulieren.
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Afb. 27. In de gemeente Anloo werd ten zuiden van Eext een boswachterswoning
gebouwd ten behoeve van het Gieterveld.

Geheel nieuw was in feite het recreatieve grondgebruik zoals dat
zich in de loop van de laatste helft van de vorige en vooral in de
eerste helft van deze eeuw in bepaalde delen van het inventarisatie-
gebied aandiende. Zo werden er bij voorbeeld langs de oevers van het
Zuidlaardermeer paviljoens en andere watersportvoorzieningen ge-
vestigd en ontwikkelde het Drouwenerzand zich tot een geliefd oord
voor dagjesmensen.

Twee afwijkende, dat wil zeggen, niet-agrarisch georiënteerde vormen
van grondgebruik uit de periode 1850-1940 dienden zich aan in de
gemeente Zuidlaren. Hier vestigden zich een psychiatrische in-
richting en een militaire kazerne. Vooral de vestiging van de psy-
chiatrische inrichting Dennenoord is opvallend. Het terrein is der-
halve als bijzonder gebied aangewezen. (Zie ook de bijlagen waar,
tegelijk ter illustratie van de werkwijze van het MIP, een "plusjes-
schema" , een toelichting en een kaart van de begrenzing is op-
genomen. Tevens is een objectkaart van één van de aangetroffen ge-
bouwen afgedrukt.)
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Afb. 28. Eén van de meest markante gebouwen dat door Dennenoord (gemeente
Zuidlaren) werd gebouwd is het Noordersanatorium. Dit gebouw (1935)
van architect Egb. Reitsma is in een verstrakte, cubistisch georiën-
teerde Amsterdamse School-stijl ontworpen.

ZULHEQ

Hoewel in oorsprong niet uit de periode 1850-1940, kan wat betreft
het andere grondgebruik in Oost-Drenthe ook nog de aardoliewinning
genoemd worden, waardoor Schoonebeek landelijke bekendheid kreeg.
Deze kende zijn startpunt in 1943, toen voor het eerst het grote
olieveld in dit deel van Drenthe werd aangeboord. Talloze ja-knik-
kers, putpompen voor het omhoogbrengen van de ruwe olie, bepalen
sindsdien in belangrijke mate het landschappelijk aanzien in en rond
Schoonebeek.
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Afb. 29. Karakteristiek in Zuidoost-Drenthe, met name in Schoonebeek, zijn de
ja-knikkers die verspreid in het veld staan.
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5. INFRASTRUCTUUR

De fysische gesteldheid is in belangrijke mate bepalend geweest voor
de ontwikkeling van de infrastructuur in Oost-Drenthe. Het naast
elkaar voorkomen van enerzijds relatief hoogelegen zandgronden en
anderzijds relatief laaggelegen veenmoerassen, maakte dat er binnen
het inventarisatiegebied vanouds sprake was van zowel verkeer over
het land als verkeer te water.

5.1. De wegen

5.1.1 Het vroegere wegennet

De grote veengebieden aan de rand van het Drents Plateau maakten
Drenthe door de eeuwen heen moeilijk toegankelijk. Vanuit het zuiden
was de provincie over het land uitsluitend via Coevorden te be-
reiken. Hier kwam een aantal wegen uit het zuiden bijeen om zich na
passage door het vestingstadje ter hoogte van Dalen te splitsen in
een tweetal wegen richting Groningen: één door Midden-Drenthe via
onder andere Zweeloo, Schoonloo en Rolde en één over de Hondsrug via
ondermeer Emmen, Borger, Gieten en Zuidlaren. Laatstgenoemde route
doorsneed het inventarisatiegebied over vrijwel de gehele lengte en
gold lange tijd als één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen
van Drenthe. Ter hoogte van Gieten had de weg al vroeg een belang-
rijke afslag in westelijke richting naar Rolde en Assen.
Lange tijd vormden beide wegen in Oost-Drenthe de enige verbindingen
met een echt doorgaande verkeersbetekenis. Weliswaar liepen er vanaf
de Hondsrug in oostelijke richting al vroeg ook andere zandwegen
naar de meer centrale delen van het Drents Plateau en kon men in
oostelijke richting via een aantal zogenaamde "dijken" of turfwegen
de randveenontginningen langs de Hunze en in een enkel geval -De
Groeve, de Valtherdijk- zelfs Oost-Groningen bereiken. Van meer dan
een beperkt locale verkeersbetekenis was echter geen van deze wegen.
De kwaliteit van het algehele wegenstelsel, dat naast genoemde wegen
bestond uit een netwerk van veelal bochtige landweggetjes die de
dorpen en gehuchten onderling en met de omliggende gebruiksgronden
verbonden, liet vooral in de lager gelegen gebiedsdelen nogal eens
te wensen over. Tijdens de nattere jaargetijden en bij perioden van
langdurige regenval waren de wegen voor het asverkeer vaak onbegaan-
baar. In de regel was het onderhoud van de wegen nabij de dorpsker-
nen redelijk, maar nam de kwaliteit verder daarvan verwijderd
zienderogen af. Bovendien was het veelal bochtige verloop van de
verbindingen weinig bevorderlijk voor een snel verkeer.

5.1.2. Uitbreiding en verharding van het wegennet

Terwijl tegen het einde van de 18de eeuw dankzij de komst van de
langs de Drentsche Hoofdvaart gelegen rechtstreekse verkeers-
verbinding Assen - Meppel de betekenis van de weg over de Hondsrug
beduidend afnam, werd in deze periode de afslag Gieten - Assen als
toegangsweg tot de nieuwe hoofdroute juist aanzienlijk belangrijker.



Bovendien had zich in de loop der eeuwen in het verlengde van de weg
Gieten - Assen de doorgaande verbinding Gieten - Bareveld -
Groninger veenkoloniën ontwikkeld. Naarmate het Groninger veen-
koloniegebied in betekenis toenam, ontwikkelde de weg over Bareveld
zich zelfs tot één van de belangrijkste oost-westverbindingen van
Drenthe. Vrijwel alle wegverkeer vanuit Oost-Groningen naar het
westen des lands vond destijds plaats via de weg Bareveld - Gieten -
Assen.
Vanwege het belang voor de positie van Drenthe als doorvoergebied,
was het ook de oost-westverbinding over Gieten en Bareveld die in
1848 als eerste verharde weg binnen het inventarisatiegebied gereed
kwam. Van de hoofdweg over de Hondsrug was voor 1850 alleen het
meest noordelijke gedeelte vanaf Zuidlaren al een macadamweg (= weg
van steenslagverharding). Het resterende gedeelte van de weg kreeg
zijn verharding in de loop van de jaren 50. Hierna vond de ver-
harding van bestaande en nieuwe wegen tot aan de laatste eeuw-
wisseling geleidelijk voortgang. Vooral werden in deze periode nieuw
aangelegde wegen verhard in de veenkoloniale gebieden en het
Oostermoer in het bijzonder. Hierdoor waren deze van oorsprong door
vaarwegen (zie onderstaande) ontsloten gebieden na verloop van tijd
ook steeds beter over het land te bereiken. De randveenwegdorpen in
het Hunzedal en Schoonebeek in het uiterste zuiden van het in-
ventarisatiegebied kregen in deze periode eveneens bestrating. Op de
hooggelegen Hondsrug waar de roep om verharde wegverbindingen veel
gematigder was, werd slechts een gering aantal landwegen verhard.

Afb. 30. Op deze kaart, afkomstig uit het Streekplan Drenthe 1990, staan de
meest waardevolle klinkerwegen aangegeven. Voor wat betreft de regio
Oost-Drenthe valt op dat het in het bijzonder de esdorpen op de rand
van de Hondsrug zijn waar de meest waardevolle trajecten liggen.
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Tijdens het eerste kwart van deze eeuw geraakte de verharding van
het wegennet vervolgens in een stroomversnelling. Hoewel in deze
periode alsnog de meeste wegen van betekenis op de Hondsrug verhard
werden, voltrok de grootste activiteit zich ook nu weer in de veen-
koloniale gebieden. Het netwerk van verharde wegen onderging in het
Oostermoer een aanzienlijke verdichting en ook Zuidoost-Drenthe werd
door de aanleg van straatwegen steeds verder ontsloten voor het weg-
verkeer. Uiteindelijk werden hierdoor rond 1925 vrijwel alle neder-
zettingen in Oost-Drenthe aangedaan door één of, zoals bij de meeste
hoofddorpen op de Hondsrug en ook de grotere veenkoloniën veelal het
geval was, meerdere verharde wegen aangedaan.

5.2. De vaarwegen

5.2.1. De Hunze en het Zuidlaardermeer

In het noordoostelijke moerasgebied had de tot Oostermoersche Vaart
gekanaliseerde Hunze al vroeg een bescheiden functie als turfafvoer.
Leden van het Groninger Schuitenschuiversgilde bevoeren met hun
turfpramen (snebben) de Hunze en kochten hun turf van de boeren die
aan de rand van het veengebied woonden. De turf werd over het land
aangereden naar de zogenaamde lenten, verstevigde gedeelten op de
oevers van buitenbochten in de rivier, waar de turfschepen konden
worden geladen.
Het Zuidlaardermeer waarin de Oostermoersche Vaart uitmondt, was
eveneens al vroeg van betekenis voor de scheepvaart. Dit niet zozeer
dankzij de turfvaart, als wel vanwege het feit dat via het Zuidlaar-
dermeer en vervolgens het Groninger vaarwegennet een verbinding met
de zee mogelijk was.
De door kanalen met het meer verbonden dorpen Zuid- en Midlaren be-
hoorden dankzij vooral de kleine kustvaart aan het begin van de 19de
eeuw zelfs tot de belangrijkste plaatsen waar naast Meppel in
Drenthe rederijen werden aangetroffen.

5.2.2. De veenkoloniale vaarwegen in het Oostermoer

De openlegging van het Oostermoer door het graven van kanalen en
wijken, begon tijdens de tweede helft van de 17de eeuw met de
ontwikkeling van Gasselternij- en Gasselterboerveen. Het hoofddiep
van deze veenkoloniën kreeg een verbinding met de Hunze en
Gasselternijveen ontwikkelde zich na aanvankelijk een tegenvallende
periode van vervening in de loop van de 18de eeuw tot turfschippers-
plaats van betekenis. In deze periode ontstond ook langs de provin-
ciegrens met Groningen de veenkolonie Annerveenschekanaal, waarvan
het gelijknamige hoofddiep in verbinding stond met het Groninger
Kieldiep. Met deze veel betere afvoerweg dan de bochtige en ondiepe
Oostermoersche Vaart kon Annerveenschekanaal zich ondanks zijn
latere ontstaan spoedig bij Gasselternijveen voegen als belangrijke
schippersplaats.
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Met de totstandkoming van het eerdergenoemde Convenant van 1817 (zie
ontginningen) werd vervolgens de grootscheepse veenkoloniale open-
legging van het Oostermoer ingeluid. In aansluiting op de talrijke
monden die vanaf het Stadskanaal de Oostdrentse venen in werden
gegraven, werd het veen binnen de verschillende, naar de monden ge-
noemde, veenkoloniën verder ontsloten door de aanleg van afwisselend
bevaarbare en niet bevaarbare sloten: wijken en zwetsloten. Een
activiteit die met een dusdanig grote voortvarendheid ter hand werd
genomen, dat kort na het midden van de vorige eeuw reeds het gehele
Oostermoer voor de scheepvaart ontsloten was. Binnen deze ontwikke-
ling verdient het doortrekken van de Gasselternijveenschemond tot in
Gasselternijveen speciale vermelding, daar het dorp dankzij deze
nieuwe afvoermogelijkheid in staat was optimaal te profiteren van de
bloeiende turfhandel en zich zo op een gegeven moment zelfs wist te
ontwikkelen tot de vierde havenplaats van ons land.

Afb. 31 en 32
Het oostelijk gedeelte van Valthermond geeft een indruk hoe de
oorspronkelijke structuur eruit heeft gezien van monden en kanalen
die uitliepen op het Stadskanaal, met daaroverheen de bruggen naar
de boerderijen.
De ontvening had uiteraard consequenties voor de waterhuishouding en
daarvoor werden dan op diverse plaatsen schutsluizen aangelegd zoals
hier bij Amsterdamacheveld.

32
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5.2.3. Het Zuidoostdrentse vaarwegennet

De grootscheepse openlegging van het Zuidoostdrentse veengebied vond
als vermeld (zie ontginning) plaats vanuit twee hoofdrichtingen,
namelijk vanuit het noordwesten en westen en vanuit het noorden.
Het Oranjekanaal bereikte tijdens de late jaren 50 als eerste het
Odoornerveen en de venen van Noord- en Zuidbarge. Tot een vaar-
verbinding van betekenis werd het kanaal door de ongunstige
situering, dwars over het Drents Plateau en bijna door het hoogste
punt van de Hondsrug, echter nimmer. De enige veenkolonie die binnen
het inventarisatiegebied in deze periode aan het Oranjekanaal ont-
stond was Odoornerveen. Het oorspronkelijke plan om vanaf dit kanaal
ook de Weerdinger venen in het noordoosten van Emmen te ontsluiten
werd om financiële redenen geheel geschrapt. Ook nadat het Oranje-
kanaal in de jaren 80 een verbinding kreeg met de Hoogeveensche
Vaart, bleef de betekenis voor de turfafvoer in Zuidoost-Drenthe
uitermate gering.

De Verlengde Hoogeveensche Vaart die vanuit het westen in 1860
eveneens de venen van Noord- en Zuidbarge bereikte, was van aanvang
aan wel succesvol als scheepvaartverbinding. In de loop van de
laatste helft van de vorige eeuw werd het kanaal tot aan de Duitse
grens doorgetrokken en werden er bovendien vanuit vooral noordelijke
richting (zie onderstaande) een aantal belangrijke zijkanalen op de
Vaart aangesloten. Het scheepvaartverkeer nam hierdoor verder toe en
de Verlengde Hoogeveensche Vaart ontwikkelde zich tot verreweg de
belangrijkste turfafvoerweg in Zuidoost-Drenthe. Langs het kanaal
kwamen met de gang van de vervening achtereenvolgens de veenkoloniën
Nieuw-Amsterdam, Erica, Klazienaveen en Zwartemeer tot ontwikkeling.
Het uitblijven van een verbinding met het Oranjekanaal bracht de
markegenoten van Weerdinge er in de jaren 70 toe een overeenkomst
te sluiten met de stad Groningen over de afvoer van hun turf via het
Stadskanaal. Ter uitvoering hiervan werd eerst de Weerdingermond
aangelegd, welke vervolgens als Weerdingerkanaal verder het veen in
werd gegraven en het startpunt vormde voor uiteindelijk de ont-
sluiting van het gehele noordoostelijke veengebied van Emmen. Met de
voortgaande vervening, waarbij na Nieuw-Weerdinge onder andere de
veenkoloniën Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Barger-
Compascuum ontstonden, kreeg het "noordelijke" vaarwegennet op een
aantal plaatsen ook verbindingen met de Verlengde Hoogeveensche
Vaart. Deze vaarweg zou wat betreft de turfafvoer uit deze streek
vervolgens voor een belangrijk deel het Stadskanaal gaan vervangen.

5.2.4. De veenkoloniale wijken- en kanalenstelsels

Zowel in het Oostermoer als in Zuidoost-Drenthe vertoonde de wijze
van veenkoloniale ontsluiting een grote variatie. Diverse systemen
waren er mogelijk bij de aanleg van kanalen en wijken.
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Afb. 33. Type-indeling van Drentse kanalen- en wijkenstelsels

ER LOODRECHT OP
(EENZIJOlG EN TWEEZIJDIG )

B. ENKELKANAAL MET ACHTEROIEP

C. OUBBELKANAAL

O. BLOKVORMIG WIJKENPATROON MET
OF ZONDER KRUISOIEPEN

E. ONREGELMATIG WIJKENPATROON

-

1

1

r

r

Het meest voor de hand liggend was een hoofkanaal met loodrecht
daarop één- of tweezijdig de wijken die tot aan de grenzen van het
te vervenen gebied liepen, het zogenaamde enkelkanaalsysteem. Langs
het hoofdkanaal werd een weg aangelegd en ontstond de veenkolonie.
Deze methode, die vooral in de oudere veenkoloniën werd toegepast,
had als nadeel dat vele bruggen over de wijken moesten worden ge-
bouwd. Vooral in later tijd vormden deze bruggen een belemmering
voor het wegverkeer.
Bij de jongere veenkoloniën werd veelal dan ook gekozen voor het
zogenaamde dubbelkanaalsysteem. Hierbij werden op korte afstand van
elkaar twee parallelle hoofdkanalen gegraven, van waaraf de wijken
éénzijdig het veen in werden gegraven. Op de "vooraffen" tussen de
beide kanalen kwam na afgraving de belangrijkste vestigingsruimte
vrij. Ook werd hier de hoofdverkeersweg van de veenkolonie aange-
legd, waardoor het bezwaar van de aanleg van een groot aantal
bruggen over de wijken niet bestond.
Als alternatief voor het enkelkanaalsysteem werd verder ook wel eens
het zogenaamde blokstelsel toegepast. Het veengebied werd hierbij
opgedeeld in blokken. Elk blok kreeg door middel van een hoofdwijk
aansluiting op het hoofdkanaal. Vanuit de hoofdwijk werden ver-
volgens de wijken gegraven; deze liepen dus evenwijdig aan het
hoofdkanaal. Ook wel verlengde men de hoofdwijk als dwarswijk langs
de achterzijde van het blok; op deze dwarswijk werden dan de overige
wijken gegraven.



53

5.2.5. Het dempen of sluiten van wijken en kanalen

Na afloop van de vervening en ontginning in de veenkoloniale ge-
bieden waren het in de eerste plaats de wijken die op grote schaal
in onbruik geraakten. Reeds voor 1940 werd op bescheiden schaal be-
gonnen met het dempen van deze vroegere vaarwegen; een activiteit
die zich nadien in versneld tempo voort zou zetten. Slechts een paar
wijken bleven, vooral met het oog op de plaatselijke afwaterings-
situatie, uiteindelijk gehandhaafd in Oost-Drenthe.
De kanalen behielden hun verkeersfunctie veelal langer: dit vooral
dankzij het floreren van de veenkoloniale industrie die zijn
goederen in hoofzaak over het water aan- en afvoerde. Echter ook
deze vaarwegen gingen ten gevolge van de toenemende concurrentie van
het gemotoriseerde wegverkeer later een moeilijke tijd tegemoet.
Alleen een belangrijke verbinding als de Verlengde Hoogeveensche
Vaart bleef uiteindelijk voor de scheepvaart geopend. De monden
werden vrijwel alle gedempt en grote kanalen als bij voorbeeld het
Oranjekanaal en het Kanaal Buinen - Schoonoord werden eveneens on-
bevaarbaar gemaakt.

Afb. 34. Het verdwijnen van de primaire functie was vaak aanleiding om de
kanalen te dempen. In sommige gevallen, zoals hier in Nieuw-Buinen,
werd bij de herinrichting toch iets van het verleden behouden en
verwerkt in de nieuwe functie. Hier de voormalige schutsluis vlak
bij de hervormde kerk.

Waar de kanalen niet werden gedempt, ging het verdwijnen van de
scheepvaart vaak gepaard met het vervangen van klap- en draaibruggen
door vaste bruggen of dammen. De wijken en kanalen die gedempt
werden, zijn in het huidige landschap over het algemeen nog goed te
herkennen in de percelering en het wegenpatroon.
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5.3. Het spoor- en tramwegennet

Een geheel nieuwe wijze van vervoer diende zich in Oost-Drenthe aan
met de komst van de stoomtrein. De Noord-Ooster Lokaal Spoorweg-
maatschappij nam in 1905 de lijn Zwolle - Delfzijl in gebruik. Deze
lijn kwam vanuit het zuiden bij Nieuw-Amsterdam het inventarisatie-
gebied binnen, volgde via onder andere Emmen, Buinen en Exloo een
gedeelte van de Hondsrug om uiteindelijk via Gasselternijveen en
Gasselternijveenschemond het gebied bij Stadskanaal weer te ver-
laten. In Gasselternijveen had de NOLS-lijn via onder andere
Gasselte en Gieten een afslag in westelijke richting naar Assen,
waar aansluiting verkregen werd op het landelijke Staatsspoor-
wegennet .

Afb. 35. Dit is het voormalig station Exloo. Gebouwd in 1904 door de Noord-
Ooster Lokaal Spoorweg. Behalve het station zijn grote delen van het
tracé nog goed herkenbaar in het landschap.

De eerste 20 jaar ging het de NOLS goed. Vooral de landbouw
profiteerde van dit nieuwe vervoermiddel, maar ook voor het per-
sonenvervoer vervulde de trein een niet onbelangrijke rol. Onder
invloed van het toenemende gemotoriseerde wegverkeer keerde ver-
volgens het tij. Zo werd het baanvak Emmen - Gasselternijveen reeds
voor 1940 weer opgeheven. Ook het reizigersvervoer op het traject
Stadskanaal - Assen kwam in de jaren 30, afgezien van een enkel
incidenteel ritje stil te liggen. Een tijdelijke opleving tijdens de
tweede wereldoorlog kon niet voorkomen dat voor het reizigersvervoer
spoedig ook deze lijn werd gesloten. Voor het goederenvervoer bleef
de lijn nog in gebruik tot in de jaren 60. De spoorwegverbinding
Emmen - Zwolle wist zich uiteindelijk als enige in Oost-Drenthe te
handhaven. Recentelijk nog onderging dit traject ten behoeve van een
sneller en frequenter verkeer een aanzienlijke modernisering.
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Een nieuw transportmiddel voor het meer fijnmazige vervoer diende
zich kort voor de laatste eeuwwisseling in Oost-Drenthe aan in de
hoedanigheid van de tram. Eerst kwam de paardetram van Groningen
naar Zuidlaren (1892) en verder naar het station Vries-Zuidlaren.
Daarna volgde de stoomtram. Een tweetal maatschappijen waren in het
inventarisatiegebied actief.
In 1899 trok de Dedemsvaartsche Stroomtramweg Mij (DSM) als eerste
de lijn Hardenberg - Coevorden tot in Nieuw-Amsterdam door. Later
zou deze lijn dwars door het veenkoloniale gebied van Emmen tot aan
Ter Apel (1907) worden verlengd. De Eerste Drentsche Stoomtramweg
Mij (EDS) nam in 1903 de lijn Hoogeveen - Nieuw-Amsterdam in ge-
bruik. Bij Erm in de gemeente Sleen kreeg deze lijn later een afslag
naar Emmen (1909) en Ter Apel (1910). De bloeiperiode van de tram
zou na het bereiken van de maximale lengte van het tramwegennet
echter maar van korte duur meer zijn. Vanaf de jaren twintig name-
lijk werd het voor de trams belangrijke reizigersvervoer geleidelijk
overgenomen door de eerste autobussen. Wel bleef het goederenvervoer
nog enige tijd van betekenis. Nadat tijdens de oorlog nog sprake was
van een tijdelijke opleving, reed in 1947 uiteindelijk de laatste
stroomtram door Drenthe.

Afb. 36. De concurrentie van onder meer het reizigersvervoer per bus maakte
het verder functioneren van de Noord-Ooster Lokaal Spoorweg onmoge-
lijk. Enkele treinstellen bij het station Eext verwijzen naar betere
tijden.
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5.4. Invloeden op de bebouwde omgeving

Vooral de aanleg van kanalen is van grote betekenis geweest voor de
ontwikkeling van de bebouwing in de veenkoloniale gebieden. Op grote
schaal ontstond langs deze vaarwegen een rechtlijnig lintbebouwings-
patroon en kwamen er nieuwe nederzettingen (zie nederzettingen).
Meer direct met de infrastructuur verbonden was de bij de aanleg van
kanalen, maar vooral ook wijken, vereiste bouw van een veelheid aan
kunstwerken als bruggen, sluizen en gemalen. Nauw hiermee verbonden
was ook de oprichting van brug- en sluiswachterswoningen.

De aanleg van spoor- en tramwegen deed zich vooral gelden door de
bouw van stationsgebouwen en tramhaltes. Ook moesten tal van spoor-
bruggen gebouwd worden. Hoewel plaatselijk een enkel station of een
tramhalte behouden bleef (Eext, Exloo, Valthe), werden deze gebouwen
in geval van opheffing van de desbetreffende lijn over het algemeen
spoedig gesloopt. Te zamen met het opbreken van de rails had dit tot
gevolg dat vooral wat betreft het tramwegverkeer in Oost-Drenthe
thans slechts weinig herinnert aan het toch zeer recente verleden.

Voor wat betreft de dorpen op de Hondsrug en de randveenneder-
zettingen was de invloed van het bestaande wegenpatroon van groot
belang. Vrijwel overal drongen de dorpen na verloop van tijd het
buitengebied in met lintbebouwingen langs uitvalswegen. Daarnaast
verschenen op strategische punten tolhuizen en was in wisselwerking
met de aanleg van het vaarwegennet verder natuurlijk ook de reeds
genoemde bouw van bruggen nauw verbonden met deze vorm van
inf ra s t ruc tuur.
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6. NEDERZETTINGEN

6.1. Bevolkingsontwikkeling

Het zwaartepunt van de bevolkingsspreiding van Drenthe heeft ge-
durende vele eeuwen in het zuidwesten van de provincie gelegen. Zo
was bij voorbeeld in de 17de eeuw zonder meerekening van Meppel,
lange tijd de enige stedelijke nederzetting in Drenthe, de
bevolkingsdichtheid in dit deel van de provincie ruim tweemaal zo
hoog als in de overige delen. Het dunst bevolkt was Oost-Drenthe
waar de uitgestrekte hoogvenen veelal tot ver in de vorige eeuw on-
bewoond bleven.

Ook binnen het inventarisatiegebied vertoonde de bevolking in het
verleden een weinig gelijkmatige spreiding. Het waren vooral de
uitgestrekte en lange tijd onbewoonde veengebieden, die zorgden voor
de grote verschillen in bevolkingsdichtheid tussen de verschillende
gemeenten. Gegevens uit 1630, dat wil zeggen van voor de groot-
schalige hoogveenontsluiting tonen hoe de bevolkingsdichtheid in
zuidelijke richting sterk afnam. Het dichtsbevolkt waren de noorde-
lijke Hondsruggemeenten Zuidlaren, Anloo en Gieten, waar relatief
het minste veen werd aangetroffen. De zuidelijke gemeenten Odoorn,
Emmen en Schoonebeek kenden met hun hoge veenaandeel verreweg de
laagste bevolkingsdichtheid.

Voor die tijd grote bevolkingsconcentraties trof men in 1630 in het
inventarisatiegebied vrijwel niet aan. Het esdorp Zuidlaren telde
als enige nederzetting destijds meer dan 50 huishoudens.
Tijdens de laatste helft van de 17de en in de loop van de 18de eeuw
stagneerde vervolgens de bevolkingsgroei op de zandgronden. De
randveenwegdorpen in het Hunzedal maakten een relatief sterke groei
door, zowel voor Oost-Drenthe als ook provinciaal gezien.
Gold Drenthe voordien lange tijd als veruit het dunst bevolkte ge-
west van Nederland, in de eerste helft van de 19de eeuw kwam in deze
situatie abrupt verandering. Vooral dankzij de grootschalige verve-
ningen in het oosten en zuiden werd Drenthe in deze periode qua
bevolking tot de snelst groeiende provincie van Nederland. Het
zwaartepunt van de bevolking kwam hiermee in de loop van de vorige
eeuw te liggen in de Zuidoosthoek van de provincie, waarbij vooral
de sterke groei van Emmen een rol speelde. De gemeente werd al in de
jaren '80 de grootste van Drenthe. Ook Borger, Odoorn en Schoonebeek
behoorden tot de snelst groeiende gemeenten in de provincie. De
noordelijke gemeenten in het inventarisatiegebied gaven tijdens de
vorige eeuw een meer bescheiden bevolkingstoename te zien, die in
feite maar weinig verschilde van het gemiddelde van de provincie.
Gedurende de eerste helft van deze eeuw tenslotte, groeide de bevol-
king het snelst in het Drentse zandgebied. Dat het inventarisatie-
gebied in deze periode toch vrijwel gelijke tred hield met de rand-
gemeenten van het Drents Plateau, was alleen te danken aan de
gemeente Emmen, waar de veenkoloniale ontwikkeling ook na de laatste
eeuwwisseling nog voor een sterk groeiende bevolking zorgde. Zonder
deze gemeente zou de gemiddelde bevolkingstoename in Oost-Drenthe
met ruim een derde afnemen.
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6.2. Nederzettingstypen

Het inventarisatiegebied Oost-Drenthe kent in Emmen zijn enige
stedelijke nederzetting. Hoewel Emmen zich als zodanig pas na de
tweede wereldoorlog ontwikkelde, krijgt dit vroegere esdorp vanwege
de bijzondere stedebouwkundige ontwikkeling, aan het eind van het
hoofdstuk enige aandacht.

6.2.1. Esdorpen

De esdorpen werden vanouds gekenmerkt door een "schijnbare ordeloos-
heid" in de geheel op het uitoefenen van de landbouw afgestemde
ruimtelijke structuur. Tot in de vorige eeuw bestonden deze neder-
zettingen in feite slechts uit een aantal boerderijen (met bij-
behorende bijgebouwen), die te midden van een netwerk van bochtige
wegen en open ruimten (brinken, kalverweiden en erfruimten) in aan-
sluiting op de es gegroepeerd lagen. Mits aanwezig, vormde de dorps-
kerk meestal de enige niet-agrarische bebouwing. Zaken als café- en
winkelbedrijf gingen in de regel samen met het boerenbedrijf.

Afb. 37. Karakteristieke, niet-agrarische bebouwing in de esdorpen. Hier de
kerk van Odoorn waarvan het grootste gedeelte in 1861 gebouwd werd
in de zogenaamde Waterstaatsstijl. De oostelijke zijde vertoont nog
restanten van de oorspronkelijke middeleeuwse kerk.
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Van een uniforme verschijningsvorm van de esdorpen was binnen het
inventarisatiegebied geen sprake. Over het algemeen echter had het
wegenpatroon, in nauwe aansluiting op de ligging van essen, hooi- en
weilanden en op het plaatselijk reliëf en de grondwaterstand, een
radiaal of stervormige structuur. Daar waar het esdorp op een smal-
le, langgerekte glooiing gelegen was, ontstond een meer "uitgerekt"
bebouwings- en wegenpatroon. Een daadwerkelijk stratenpatroon trof
men in de esdorpen tot in de vorige eeuw niet aan: op willekeurige
plaatsen werden de overwegend bochtige radialen door smalle weg-
getjes en schapendriften verbonden.

Wat alle esdorpen in 1850 wel gemeen hadden was de grote mate van
openheid in het bebouwingspatroon. Het verband tussen de los ge-
plaatste boerderijen werd vrijwel uitsluitend bepaald door boom-
gaarden en erf-, berm- en brinkbeplanting. De grotere esdorpen, in
de regel de kerkdorpen, vormden in zoverre een uitzondering dat
dorpsuitbreidingen hier reeds vroeg niet uitsluitend -zoals vanouds
vaak gebruikelijk was- langs uitvalswegen (Oosteinde, Moleneind
etc.) plaatsvonden, maar steeds vaker ook aan de rand van de brink.
Bij voortgaande bebouwing werd de brink steeds verder omkranst en
ontstond in een aantal gevallen een geheel door bebouwing omsloten
ruimte in het dorp. De openheid in het bebouwingspatroon nam hier-
door duidelijk af, doch bleef tot in de tweede helft van de vorige
eeuw toch ook in deze dorpen domineren.

Afb. 38. Het verdichtingspatroon in Zuidlaren concentreerde zich vooral rond
de brinken. Hier een woning vlak bij de kerk. Opvallend is de deco-
ratie op de nok, een crête van gietijzer.
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Afb. 39. Naast woningen zorgden ook voorzieningen voor de verdichting. Zeer
kenmerkend voor de vroeg 20ste eeuwse architectuur zijn de PTT-
gebouwen, hier het kantoor in Emmen.

Na de eeuwwisseling kwamen vervolgens door verdichting van de be-
bouwing in een aantal dorpen complete straatwanden tot stand. Dorpen
als Borger, Emmen en Zuidlaren bij voorbeeld verkregen hierdoor een
ongebruikelijk strakke en compacte verschijningsvorm. Ook deed de
komst van nieuwbouw op de brink in diverse dorpen afbreuk aan de
karakteristieke afwisseling van bebouwing en groenruimten.

Niet alleen het patroon van de bebouwing, maar ook het uiterlijk
wijzigde zich in de periode na 1850 aanzienlijk, vooral in de
grotere esdorpen. De oorspronkelijke bebouwing (boerderijen) ken-
merkte zich overwegend door een lage gootlijn en grote dakvlakken.
Vaak ook was er sprake van rietdakbedekking.
De woningen van arbeiders, notabelen en middenstanders die later in
de dorpen verrezen, weken in de regel af van dit traditionele beeld
door onder meer een hogere gootlijn, een pannendak en veelal andere
tinten van het schilderwerk. Bovendien verscheen in een aantal dor-
pen na verloop van tijd ook anderssoortige bebouwing met een geheel
eigen karakter: bij voorbeeld zuivelfabrieken, tramhaltes en sta-
tions .

In tegenstelling tot de grotere esdorpen die gedurende de periode na
de Tweede Wereldoorlog door vooral niet-agrarische nieuwbouw op bij
voorbeeld de esgronden vaak enorm in omvang toenamen, hebben veel
van de kleinere esdorpen en -gehuchten in het inventarisatiegebied
hun onregelmatige structuur en agrarisch karakter wel goed behouden.
Een fraai voorbeeld hiervan is Anloo: één der oudste, zo niet het
oudste esdorp van Drenthe.
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6.2.2. Wegdorpen

De in het oosten en zuiden van het inventarisatiegebied gelegen weg-
dorpen wijken met hun lineaire structuur duidelijk af van de es-
nederzettingen. Toch vertonen ook deze nederzettingen, in tegen-
stelling tot bij voorbeeld het in "hemen", "halve hemen" en "kwart
hemen" verdeelde Groninger wegdorpenlandschap door het ontbreken van
een standaard perceelsbreedte en -lengte een zekere mate van onre-
gelmatigheid.

Het was vooral de hoofdweg met vaak een licht slingerend verloop,
bomen als bermbeplanting en weinig zijwegen, die de ruimtelijke
structuur van de nederzetting bepaalde. Hoewel de boerderijen, lange
tijd vrijwel de enige vorm van bebouwing in de wegdorpen, over het
algemeen alle met de nok van het dak dwars op de weg stonden en
daarmee min of meer parallel aan elkaar geplaatst waren, bezat het
wegdorp dankzij de bochtige weg en het voorkomen van een sterk wis-
selende rooilijn in feite toch nergens een monotoon karakter.
Bovendien was de zijdelingse afstand tussen de bebouwing in de regel
vrij groot en kwam het soms, zoals bij voorbeeld in Schoonebeek voor
dat boerderijen in samenhang met het reliëf groepsgewijs waren ge-
ordend. Tweerijige (dubbele) wegdorpen trof men in het inventari-
satiegebied vrijwel niet aan. Met uitzondering van Roswinkel, waar
de hoofdas van bebouwing waarschijnlijk ten gevolge van bodemdaling
(door oxidatie en inklink van het veenpakket) in de loop der eeuwen
een verplaatsing naar hoger gelegen gronden doormaakte, was er
overal sprake van slechts één occupatie-as.

Het vrijwel ontbreken van nog te ontginnen woeste gronden langs de
hoofdweg had tot gevolg dat de meeste wegdorpen, die in de 17de en
18de eeuw tot de dichtstbevolkte nederzettingen van Drenthe behoor-
den, tussen 1850 en 1940 aanzienlijk langzamer groeiden dan de es-
dorpen. Over het algemeen werden de uitbreidingen van de bebouwing
in deze periode dan ook uitsluitend binnen de bestaande nederzetting
opgevangen (verdichting). De ruimtelijke structuur bleef hierdoor
veelal ongewijzigd.

Afb. 40. De verdichting van de wegdorpen ging in veel minder hoog tempo dan
in bij voorbeeld de esdorpen. De bebouwing is dientengevolge ook van
bescheiden allure. Als voorbeeld kan dienen het in het agrarische
patroon passende mechanisatiebedrijf je in Gieterveen ...
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Afb. 41. ... en het eveneens in Gieterveen staande woonhuis.

Een echt centrum trof men tot na de laatste eeuwwisseling in geen
van de wegdorpen aan. De voorzieningen lagen (voor zover aanwezig)
enigszins verspreid langs het bebouwingslint, waarbij er op die
plaats waar zich een dwarsverbinding bevond soms sprake was van
enige concentratie. Gedurende de eerste helft van deze eeuw was het
vervolgens vaak ook op deze plaats waar de grootste bebouwings-
verdichting optrad. Tevens diende zich hier het merendeel van de
niet-agrarische bebouwing aan. Naast gewone woningen werden bij
voorbeeld winkels, ambachtelijke bedrijfjes of scholen gevestigd,
een ontwikkeling die rond 1940 in een aantal wegdorpen uiteindelijk
toch het ontstaan van min of meer een centrum(pje) tot gevolg had.

Na de Tweede Wereldoorlog waren het opnieuw vooral de middelste
delen van de wegdorpen die de meest opvallende wijzigingen onder-
gingen. Zo was hier niet alleen de afname van de agrarische be-
drijvigheid het grootst, maar werd plaatselijk vaak ook de hoofdweg
grondig aangepakt door bij voorbeeld verbreding, het kappen van
bermbeplanting, asfaltering en de aanleg van trottoirs en parkeer-
plaatsen. Bovendien vond nabij het "centrum" in grotere wegdorpen
als Gieterveen en Schoonebeek door uitbreiding achter de oorspronke-
lijke lintbebouwing komvormig plaats.

6.2.3. Veenkoloniale dorpen

Vertoonden de randveenwegdorpen nog een aanzienlijke mate van afwis-
seling, de veenkoloniale nederzettingen die later ontstonden werden
veelal gekenmerkt door een veel rechtlijniger structuur. De plan-
matige opzet van de meeste van deze dorpen kwam voort uit de ge-
richtheid op een zo efficiënt mogelijke ontginning van het veen.
Hierbij werd uitgegaan van een ontginningsplan waarvan een hoofddiep
(kanaal) en de daarop uitlopende wijken het raamwerk vormden.
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De enige uitzondering vormden de veenkoloniale wegdorpen (onder
andere Barger-Oosterveen, Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht) die
in de omgeving van Emmen ontstonden en het karakter en de vorm
droegen van een jonge randveenontginning.

De ontwikkeling van de kanaaldorpen werd grotendeels bepaald door de
wijze van vervening en ontginning; de bebouwing hield gelijke tred
met de afgraving van het veen. Daar waar waterwegen onderling of met
landwegen kruisten, ontstonden vaak dorpskernen. De oevers langs de
wijken bleven over het algemeen vrij van aaneengesloten bebouwing.
De kanaaldorpen kunnen onderscheiden worden in een tweetal typen: de
dorpen met één hoofdkanaal en de dorpen met twee hoofdkanalen of een
hoofdkanaal en een achterkanaal (hoofd- en achterdiep). In het
eerste geval lag de bebouwing in een langgerekt lint langs het
hoofddiep. De vestigingsruimte was door de talrijke wijken beperkt.
Langs het kanaal kwamen na afloop van "de vervening" de boerderijen
te staan, waarna de overblijvende ruimte werd gebruikt voor de bouw
van vooral woningen. Dit systeem werd onder andere toegepast in
Drouwenermond, Eerste Exloëermond, Nieuw-Weerdinge en Odoornerveen.
Ook de vooral dankzij de schipperij groot geworden veenkoloniën
Annerveenschekanaal en Gasselternijveen kenden één hoofdkanaal waar-
langs de bebouwing lag. Het aandeel van de boerderijen in de totale
dorpsbebouwing was hier, en dan vooral in Gasselternijveen waar
vroeger opvallend veel winkels, ambachtelijke bedrijfjes en schip-
perswoningen werden aangetroffen, echter beduidend geringer dan in
de andere enkelkanaaldorpen.

Afb. 42. Het langgerekte en strakke patroon van de veenkoloniale dorpen wordt
duidelijk uit dit beeld van Annerveenschekanaal. Het profiel wordt
hier bepaald door het kanaal met bruggen, de straat met beplanting
en de arbeiderswoningen met haakse nokrichting.
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Bij het systeem met twee hoofdkanalen of hoofddiep en achterdiep was
de vestigingsruimte veel groter. Tussen de beide kanalen lag een
strook grond van circa 200 meter breed. Op dit langgerekte eiland
vestigden zich, zo gauw het veen verwijderd was, arbeiders en
neringdoenden. Aan de buitenzijde, waar de door wijken ontsloten
verveningsgronden lagen, kwamen in lagere dichtheid overwegend
boerderijen te staan. Dit systeem, dat veelal later werd toegepast
dan het enkelkanaalysteem, werd onder andere toegepast in Barger-
Compascuum, Emmer-Compascuum, Nieuw-Buinen en Valthermond. Ver-
geleken met de es- en wegdorpen kenden de veenkoloniale dorpen over
het algemeen veel minder een agrarisch karakter. De niet-agrarische
bebouwing was in deze dorpen vaak minstens zo beeldbepalend als de
agrarische bebouwing. Dankzij aanvankelijk vooral de eigenlijke
veenexploitatie en later in toenemende mate ook de opkomst van de
industrie in het Drents-Groninger veenkoloniegebied, ontwikkelden
veel veenkoloniale dorpen zich na verloop van tijd tot uitgesproken
arbeidersnederzettingen.
De bebouwing in de kanaaldorpen was in de regel weinig opvallend.
Hoewel deze bovendien veelal in één rooilijn stond, was vaak toch
sprake van een grote variatie door verschillen in hoogte, vorm,
kleur en richting van de nok. Een sterk dominante positie in het
veenkoloniale dorpsbeeld namen, indien aanwezig, vaak wel de kerken
en vooral fabrieksgebouwen (zie grondgebruik) in.

43 en 44.
Dominante bebouwingselementen in het veenkoloniale dorp zijn onder
meer de kerken. Vooral de grotere kerkgebouwen vallen op zoals hier
de RK-kerk in Erica. Deze kerk is in Traditionalistische trant
gebouwd. Overigens lijkt de opbouw van de voorgevel wel afgeleid te
zijn van de Beurs van Berlage in Amsterdam. (Afb. 44; Daarnaast is
de bebouwing van industriële aard dominant zoals mag blijken uit de
graansilo in Nietnr-Buinen.
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Het op grote schaal dempen van kanalen heeft na de Tweede Wereld-
oorlog tot gevolg gehad dat veel veenkoloniale dorpen thans niet
meer als kanaaldorp aanwezig zijn. Een uitzondering vormen de langs
belangrijke hoofdkanalen als bij voorbeeld de Verlengde Hooge-
veensche Vaart en het Scholtenkanaal gelegen veenkoloniën. In veel
van de grotere dorpen valt bovendien een aanzienlijke mate van
komvorming te zien. In een aantal gevallen, zoals bij voorbeeld in
het destijds zeer snel groeiende Klazienaveen, zette deze ontwik-
keling zich reeds voor 1940 in.

6.2.4. Nieuwe nederzettingen

Het ontstaan van de nieuwe nederzettingen kan in veel gevallen niet
los gezien worden van de sinds 1850 geleidelijk toenemende ver-
spreide bebouwing in het inventarisatiegebied. Hoewel Oost-Drenthe
in de eerste plaats wel een gebied gekenmerkt door geconcentreerde
bebouwing bleef, voltrokken zich vanaf het midden van de vorige eeuw
in toenemende mate ook stedebouwkundige ontwikkelingen in de buiten-
gebieden van de dorpen. Zo gingen de incidentele heide- en dal-
grondontginningen plaatselijk gepaard met verspreide vestigingen en
diende zich vooral in de loop van deze eeuw ook steeds vaker ver-
spreide bebouwing aan langs wegen en kanalen.
Uit deze bebouwing nu, ontstonden na verloop van tijd veelal de
nieuwe nederzettingen. In de regel kenden deze dorpen dankzij hun
ligging aan een weg of kanaal een lineaire structuur. Opvallend was
verder het feit dat (land)arbeiderswoningen vaak een belangrijk deel
van de totale dorpsbebouwing uitmaakten. Klijndijk, Kostvlies,
Weiteveen en Zandpol zijn slechts enkele voorbeelden van op deze
wijze ontstane dorpen.

6.2.4.1. Het na-oorlogse Emmen

De ontwikkeling van Emmen is buitengewoon opvallend. Terwijl de
plattegronden uit circa 1850 en 1912 het bijna vertrouwde beeld van
een esdorp tonen geeft de plattegrond van 1985-1988 het beeld van
een zo goed als verstedelijkte ruimte. Het zijn vooral de na-
oorlogse ontwikkelingen die hier voor gezorgd hebben. Emmen kende
vlak voor en na de oorlog grote problemen voor wat betreft de werk-
gelegenheid. Dit als gevolg van het wegvallen van de turfwinning.
Daarnaast was er het probleem van de woningnood. Om Emmen nieuwe
impulsen te geven werd het aangewezen tot een zogenaamd ont-
wikkelingsgebied. In dat kader werden stedebouwkundige plannen ont-
wikkeld die lange tijd toonaangevend zijn geweest voor het denken
over stadsuitbreidingen.
De wijk Emmermeer werd het eerst aangelegd (1948-1958). Op basis van
plannen van de stedebouwkundigen Z. Naber en F. Zandvoort kwam een
wijk tot stand met een opvallende aandacht voor groenvoorzieningen.
Binnen het nog vrij traditionele stratenpatroon is een grote diver-
siteit aan woningtypes.
De volgende wijken Angelslo en Emmerhout (respectievelijk 1958-1965
en 1965-1971) zijn gebouwd volgens het concept van de "open groene
stad". Onder supervisie van planoloog N. de Boer en stedebouwkundige
A. de Jong werd hier op enige afstand van de kern Emmen gebouwd.
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De Emmer-dennen kon zodoende als natuurlijke barrière werken.
Angelslo is opgebouwd uit een centrale verkeersas waarop de
ontsluitingswegen van de woonwijken uitkomen. Doorgaand verkeer in
de woonwijken werd dank zij het principe van de woonhof voorkomen.
In de wijk Emmerhout werd dit principe verder ontwikkeld tot het
woonerf. Een variant daarop ontstond met de aanleg van woonbrinken
in Bargeres (vanaf 1971). Bij de wijk De Rietlanden tenslotte kwam
nog meer dan bij de andere wijken, de recreatieve functie centraal
te staan. Opvallend is dat ondanks de explosieve groei Emmen toch
voor een belangrijk deel zijn landelijk karakter heeft bewaard.

Afb. 45a, b en c
De ruimtelijke ontwikkeling is afleidbaar uit de opeenvolgende
topografische kaarten. Afbeelding 45a is de situatie rond 1850,
afbeelding 45b rond 1920-1930 en afdeling 45c geeft het beeld van de
jongste topografische kaart (circa 1985-1988).
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Afb. 45d De uitbreidingswijken van Ewmen schematisch in kaart gebracht (brom
Kunstreisboek Drenthe).
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BIJLAGEN

Tab.1. Bevolking van het inventarisatiegebied "Oost-Drenthe" per gemeente

Anloo
Borger
Emmen
Gasselte
Gieten
Odoorn
Schoonebeek
Zuidlaren
"Oost-Drenthe"

1850
2.504
3.448
2.699
1.627
1.781
1.744

-
1.439

15.242

1900
3.641
7.527

19.994
2.274
2.347
8.815
2.087
2.832

49.517

1940
5.491

10.221
49.327

3.686
3.631

12.778
3.991
5.425

94.550

1989
7.227

12.583
92.484
4.220
5.918

12.225
7.687

10.850
153.194

Tab.2. De samenstelling van de beroepsbevolking binnen het inventarisatie-
gebied "Oost-Drenthe" op basis van gemeentegewijs gepubliceerde
gegevens

E innen Overige gemeenten
1798 1 9 0 9 Y m 1 9 0 9
a b s . % a b s . % a b s . % a b s . %

Landbouw
Los arbeider
Nijverheid
Economische
Diensten
Maatschappelijke
Diensten + overige
Beroepen

281
40
74

14

10

67,1
9,5

17,7

3,3

2,4

1.767
28

4.429

407

548

24,6
0,4

62.0

5,7

7,6

1.037

427
267

54
22
14

,1
.3
,0

5

2

.614

13
.607

56,
0,

26.

5
1
3

130 6,8 474 4,8

56 3.0 1.220 12.3

Totaal 419 100 7.179 100 1.917 100 9.928 100
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Kaart Gebieden en structuren van bijzondere waarden in "Oost-Drenthe"

GEBIEDEN EN STRUCTUREN VAN BIJZONDERE WAARDE IN HET INVENTARISATIEGEBED

PROV1NCIEGRENS

GEMEENTEGRENS

GRENS NVENTARISATIEGEBED

(?) DENNENOORD

(ï) ZUIDLAREN

( 5 ) ANNERVEENSCHEKANAAL

( ï ) VALTHERMOND/KAVELWGEN

( 5 ) AMSTERDAMSCHEVELD

o t 4 e t
DEMST W E B M0NUWIfTENZ0R3
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"Plusjes-schema" bijzonder gebied Dennenoord

Criteria voor aanduiding van gebied met bijzondere vaarde

Dennenoord (gemeente Zuidlaren)

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

kwaliteiten?
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke func-

tionele ontwikkeling.

II Bijzonder historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met

en duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke poli-
tieke, 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 ruimtere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2. betekenis vanwege de ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruim-

telijke 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).
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Toelichting bijzonder gebied Dennenoord

Naam bijzonder gebied

Dennenoord

Algemene karakteristiek

Een ten westen van Zuidlaren gelegen gebied van ca. 100 ha groot dat inge-
richt is als psychiatrische inrichting. Dennenoord werd gebouwd door de
"Vereniging tot christelijke verzorging van geestes en zenuwzieken" (een
in 1884 opgerichte vereniging met diverse bezittingen). Het complex heeft
een sterke groei gekend, zo sterk zelfs dat Zuidlaren en Dennenoord in de
volksmond synoniem van elkaar zijn geworden. Inmiddels betekent "naar
Zuidlaren gaan" gelukkig meer dan een bezoek brengen aan Dennenoord.

Nadere omschrijving bijzondere waarden

* Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
De inrichting is volgens het paviljoenstelsel aangelegd. Kenmerk
daarbij is dat de diverse verpleeghuizen verspreid over het terrein
liggen en huisvesting geven aan de verschillende categorieën ver-
pleegden. Tegelijkertijd is getracht om de natuurlijke omgeving opti-
maal te benutten. Men ging uit van de heilzame werking van de natuur.
Om dat te bereiken werd de bestaande bosrijke omgeving ingericht als
parkachtig terrein. De gebouwen structuur is afgeleid van een hiër-
archisch principe; centraal gelegen zijn enkele voorzieningen (onder
meer de watertoren), daarom heen liggen de paviljoens voor de moei-
lijke patiënten en de buitenste schil van gebouwen is hoofdzakelijk
bedoeld voor de rustige verpleegden.
Het gebouwenbestand omvat slechts enkele panden uit de 19e eeuw (het
hoofdgebouw, de watertoren en de voormalige directiewoning), voor het
overige zijn het uitbreidingen van latere datum. Er is gewerkt met
herhalende bebouwingstypen. Architectonisch het meest waardevol is
het aan de overkant van de Verlengde Stationsweg gelegen Noorder-
sanatorium. Dit in 1935 in gebruik genomen gedeelte werd door Egbert
Reitsma ontworpen. Het doet sterk denken aan het Sanatorium Zonne-
straal van Duiker.

* Historische betekenis
Het gebied is karakteristiek voor de ontwikkeling van de psychia-
trische inrichtingen. Als bijzonderheid kan daarbij worden vermeld
dat het Noordersanatorium in oorsprong niet tot de gesloten afdeling
van Dennenoord behoorde maar als zelfstandige eenheid werd gepland.
Het gebied is van stedebouwkundige betekenis omdat het een goed voor-
beeld is van het zogenaamde paviljoenstelsel.
Het Noordersanatorium kan gelden als voorbeeld van vernieuwende
architectuur in Nederland waarbij enerzijds aansluiting is gezocht
bij de opzet van een gebouw als de Zonnestraal van Duiker en ander-
zijds teruggegrepen is op de vormentaal van Dudok.

* Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Het bosrijke terrein van Dennenoord zorgt voor een belangrijk land-
schappelijk element in de westelijk rand van Zuidlaren. Het vormt
tevens een duidelijke parkachtige overgang tussen de bebouwing van
Zuidlaren en Westlaren.
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Gaafheid
Door de vele uitbreidingen en aanpassingen is Dennenoord niet een
gaaf voorbeeld van een 19e eeuwse psychiatrische inrichting. Toch
heeft een groot aantal van de gebouwen de oorspronkelijke hoofdvorm
behouden.
Het Noordersanatorium is dankzij de enigszins geïsoleerde ligging wel
in oorspronkelijke vorm gehandhaafd. Belangrijk in dit verband is ook
de goed behouden gebleven tuinaanleg van de landschapsarchitect
J. Vroom.

Zeldzaamheid
Als specifieke psychiatrische inrichting, waarbij de oorspronkelijke
opzet nauwelijks gewijzigd is, kan dit gebied als zeldzaam worden
beschouwd. Het Noordersanatorium is als zelfstandige eenheid binnen
deze context zeker van unieke waarde.

jt.dennoord.byg
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Stippenkaart Dennenoord
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Begrenzing terrein Dennenoord
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Objectkaart watertoren

MONUMENTEN INVENTARISATIE PROJECT DRENTHE

object inventarisatie van jongere bouwkunst en etedebouw

Accession number
Provincie
Inventar. gebied
Geeeente
Plaats
Straatnaaa
Toevoeging
Bijz. gebied (J/N)
Code (unieke code)
Naan coaplex; obj.
Type complex
Aantal objecten
Inventar. datum
Naai inventarisat.

Oorspronkelijke f.
Huidige beste»»ing
Bouwj. oudste dat.
DatUB foto
Foto neg. n u n e r

Motivering

Bijzonderheden

Adn. gegevens
Omschrijving

0003364
Drenthe
Oost-Drenthe
Zuidlaren
Zuidlaren
Hoofdlaan
E 42

J
ZUL-DA3R-22
Dennenoord;Watert oren
C
26
19891116
Kruiger, J. B. T.

Watertoren
Watertoren (zonder functie)
189&
19891116
F102-29;D103-24

Karakteristiek voor ontwikkeling nuts-voorzieningen psychiatrische
inrichting; industrieel archeologisch belang

Nog in oorspronkelijke staat
naastliggende ponpgebouw

: asd

verkerend; functie overgenomen door

Rijks/prov/gea «on. :

Ci1indervoraige watertoren, donkere stenen basis met natuurstenen
afzaat naar rode bakstenen schacht, verbreding t.b.v. waterreservoir
op natuurstenen consoles «et rondlopend rondboog fries, schacht met
gele stenen decoratie (spiraal vorntig), reservoir met sierpetselwerk
(gele steen), rondboog 6-ruitsvensters, geprofileerde daklijst,
12-vlakkig tentdak net leibedekking (4 dakkapellen), smeedijzeren
windvaan aet jaartal
P

A.
Architectorische • cultuurhistorische waarden: IStedebouwkundiqe • landschappelijke waarden:
1. goed voorbeeld van bouwstijl/wijze
2. hoge mate van gaafheid
3. zeldzame bouwtechniek/- type
1. hoge esthetische kwaliteit

|1. karakteristieke omgeving |
|2. beeldbepalend |
|3. deel oorspronkelijk landschap/nederzettingstype |
14. deel van complex/gebied van bi.jzondere waarde |

C.
Staat van onderhoud |Overige cultuurhistorische waarden

0. goed 0. matig 0. slecht
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