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RUINEN

Inleiding
Ruinen is de grootste gemeente binnen de regio Zuidwest-Drenthe en
omvat naast het hoofddorp Ruinen de dorpen Ansen, Pesse, Echten,
Stuifzand en Fluitenberg. Het grondgebied van de gemeente wordt
begrensd door in het noorden de gemeente Dwingeloo, in het noordoosten de gemeente Beilen, in het zuidoosten de gemeente Hoogeveen,
in het zuiden de gemeente De Wijk en in het westen de gemeenten
Ruinerwold en Havelte. De huidige omvang van de gemeente bedraagt
11.413 hectare. Het inwonertal vertoont sinds 1850 het volgende
verloop: 1850-2.254, 1900-3.577, 1940-5.024, 1988-6.742.

Fysische Gesteldheid
Ruinen is gelegen op de zuidwestelijke rand van het Drents Plateau
en bestaat voor het grootste gedeelte uit zandgronden; dekzanden die
tijdens de laatste ijstijd (Weichselien) werden afgezet. Op veel
plaatsen bevindt zich grondmorene materiaal (keileem) binnen 120 cm
van het maaiveld. De zandgronden die overwegend arm tot zeer arm
zijn, behoren tot de middelhoge en hoge podzolgronden. Op verschillende locaties, zoals bijvoorbeeld op de Benderse- en Kraloërheide
en in het Echtenerveld, zijn de hoge zandgronden overgegaan tot
stuifzanden. Bij de esnederzettingen bevinden zich bouwlandgronden
met een wisselende lemigheid. In het westen van de gemeente komen in
de stroomdalen van ondermeer de Wold Aa en de Oude Vaart venige
beekdalgronden voor ten gevolge van moerasveenvorming aldaar. Dit is
ook het geval in het gebied langs de Echtenerstroom of Oude Diep. De
uiterste zuidoosthoek van de gemeente sluit aan op het
hoogveengebied van Hoogeveen en wordt gekenmerkt door het voorkomen
van zwartveenontginningsgronden.
Het Ruiner grondgebied helt van noordoost naar zuidwest af, waarbij
de hoogte varieert van ongeveer 15.0 tot 2.2. m + N.A.P. Ondanks het
plaatselijk voorkomen van kleine glooiingen en ruggetjes is het
microreliëf over het algemeen gering en wordt het gebied voor een
belangrijk deel gekenmerkt door een vlak verloop. De afwatering
geschiedt in zuidwestelijke richting via de Oude Vaart, de Leisloot,
de Wold (Ruiner) Aa, het Oude Diep of de Echtener stroom en de
Hoogeveensche Vaart. Hoewel de waterstaatkundige toestand met name
in het westen van de gemeente nog wel eens te wensen overliet en ter
verbetering in 1932 het waterschap Ruinen werd opgericht, bleef het
afwateringssysteem tot na 1940 ongewijzigd.

Ontginningsgeschiedenis
Het Ruinen van 1850 draagt de sporen van verschillende typen en
perioden van ontginning. De vroegste ontginningen zijn de veldontginningen die in de omgeving van de door het gebied kronkelende
beekjes waarschijnlijk reeds in de vroege Middeleeuwen aanvingen en
uiteindelijk resulteerden in het voor de Drentse zandgronden karakteristieke esdorpenlandschap.

Verspreid over de gemeente ontstond een groot aantal nederzettingen
en gehuchten - Ansen, Ruinen, Oldenhove, Hees, Kraloo, Nuil, Pesse,
Oostering, Echten, Kalenberg, Fluitenberg - die alle van één of
meerdere bouwland(es)ontginingen vergezeld gingen.
Langs de oevers van de beekjes lagen de, over het algemeen strookvormig en soms ook blokvormig verkavelde groenland(made) ontginningen. De ontginningen van Anholt en Gijsselte daarentegen lagen
min of meer afzijdig van de beekdalen en namen als zodanig een
afwijkende positie in. Zo dankt Anholt zijn ontstaan aan het feit
dat de kerk in de Middeleeuwen behoefte had aan overnachtingsplaatsen voor geestelijke reizigers (-hospitia) en daartoe ook een
locatie in het Ruinerveld verkoos. De stichting van het hospitum
(later in gebruik als posthuis) ging gepaard met de ontginning van
een gedeelte van het "veld" tot bouw- en groenland, waarna het
vierkante complex ter bescherming van de reizigers tegen mens en
dier werd omwalt en omgracht. De ontginning van Gijsselte werd vroeg
in de Middeleeuwen door de Heer van Ruinen opgezet en daarna aan het
Ruiner klooster geschonken. Door de beperkte mogelijkheden heeft het
zich nooit kunnen ontwikkelen tot een daadwerkelijke esnederzetting
en was het rond 1850 slechts een bescheiden ontginningsenclave
temidden van uitgestrekte woeste gronden. De invloed van de Heer van
Ruinen op de ontginnings geschiedenis van Ruinen behoeft enige
toelichting, daar deze tot in de eerste helft van deze eeuw merkbaar
is geweest. Tot aan het eind van de 18e eeuw heeft Ruinen in Drenthe
een aparte positie ingenomen; samen met Ruinerwold vormde het gedurende vele eeuwen een Heerlijkheid, waartoe Pesse, Echten en Ansen
overigens niet behoorden. Sedert 1040 had de Heer van Ruinen het
gebied in leen van de bisschop van Utrecht en bezat hij grote macht
over de boeren binnen de Heerlijkheid. Zo verpachtte hij ondermeer
grond aan keuters, die hierdoor een bestaan op konden bouwen, maar
tegelijk volledig van de Heer van Ruinen afhankelijk werden. Ook
werden individuele veldontginningen toegestaan, iets wat in de
meeste andere marken in Drenthe ondenkbaar was. Voorbeelden van
vroege individuele veldontginningen bevinden zich in de omgeving van
Blanken (Armweide). Eveneens van vroege datum zijn de ontginningen
behorend bij de landgoederen van Echten en Rheebruggen, welke rond
1850 met hun fraaie bebossing, lanen, bouwkampen en met hout wallen
omzoomde weiden een aparte plaats in het cultuurlandschap innamen.
Met name Rheebruggen met zijn kleine, meer verspreid gelegen bouwlandpercelen en verspreide bebouwing wijkt sterk af van het esdorpenlandschap. Nabij Huize Echten heeft zich in de loop der eeuwen
het esdorp Echten gevormd. Een geheel ander type ontginningen bevond
zich in 1850 in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente. Ten tijde
van de hoogveenafgravingen was hier, loodrecht op de as StadterijStuifzand een opstrekkende verkaveling ontstaan. Door het geringe
aantal wijken dat tijdens de vervening werd aangelegd heeft dit
gebied in tegenstelling tot de buurgemeente Hoogeveen geen echt
veenkoloniaal karakter. Na 1850 bleven de ontginningen van de nog in
zeer ruime mate aanwezige woeste gronden aanvankelijk van een
bescheiden omvang. Was in 1880 ruim 60Z van het totale gemeentelijke
grondgebied woest, in 1900 bedroeg dit percentage nog altijd ongeveer 552. Hoewel verwacht mocht worden dat de ontginningen nadien
onder invloed van het meer verbreid geraken van het kunstmestgebruik
aanzienlijk zouden toenemen, lieten de eerste grootschalige ontginningen op zich wachten tot in de jaren '30. In deze periode nam
het aandeel van de woeste gronden af tot minder dan 15Z van het
totale grondoppervlak in 1940.

De veldontginningen uit de periode 1850-1940 kunnen worden
onderscheiden in grote volgens plan uitgevoerde ontginningen en
incidentele op onsystematische wijze in cultuur gebrachte percelen.
Eerstgenoemde omvatten de ontginningen van het Staatsbosbeheer en de
N.V. De Drie Provinciën, die in de jaren '30 in het Echtener-,
Ruiner- en Oldenhaverveld rond Gijsselte en bij Echten plaatsvonden.
De andere ontginningen dateren voornamelijk van vroeger datum en
vonden plaats op individuele basis, hetgeen heeft geresulteerd in
een nogal versnipperd en enigszins chaotisch aandoend verkavelingspatroon. Afwisselend komen strokenverkavelingen, blokverkavelingen
en mengvormen van deze beide typen voor. Bovendien zijn op een groot
aantal plaatsen restanten woeste grond achtergebleven. De omvangrijkste in 1940 nog aanwezige heidegebieden waren: de Benderse en
Kraloëerheide, de zuidwesthoek van het Echtenerveld, de Boerenveensche plassen, de Gijsseiter koelen en een gedeelte van het
Nuilerveld. Kleinere perceeltjes woestegrond lagen in grote getale
over de gemeente verspreid; in hoofdzaak betrof het hier gronden die
van een geringe landbouwkundige waarde waren.
In de periode na 1940 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan
binnen het ontginningslandschap van Ruinen. Zo werd ondermeer de
verkavelingsstructuur van de madelanden door de normalisering van de
loop van de Ruiner(Wold) Aa en de Echtenerstroom plaatselijk nogal
veranderd. Tevens werden in het kader van een rationelere agrarische
bedrijfsvoering veel kavels vergroot en verdwenen veel beplantingen
op perceelsscheidingen. In het noordwesten van de gemeente zorgt de
in uitvoering zijnde ruilverkaveling voor nog eens een wijziging van
het ontginningslandschap. Desondanks kan gesteld worden dat over de
gehele gemeente bezien het oorspronkelijke ontginningslandschap vrij
goed behouden gebleven is.

Grondgebruik
Rond het midden van de vorige eeuw bestond de gemeente Ruinen voor
het grootste gedeelte uit uitgestrekte heidevelden; de oppervlakte
cultuurgrond bedroeg minder dan één derde deel van het totale
grondgebied. Karakteristiek voor het esdorpenlandschap waren de
groenlanden voor het merendeel in de beekdalen van in het zuiden het
Oude Diep of de Echtenerstroom en in het midden en westen ondermeer
de Wold(Ruiner) Aa, de Riete en de de Leisloot gesitueerd. De essen
lagen in aansluiting hierop op de overgang van het madeland naar het
"veld". De Zuidesch van Ruinen nam met een ligging direct aan de
Ruiner Aa een afwijkende posititie in. Omstreeks 1850 kende vrijwel
iedere es wel een zekere mate van bebossing (voornamelijk hakhout).
Het betrof hier in de regel percelen die minder geschikt waren voor
de landbouw.
Naast cultuurgronden die qua situering geheel passend waren binnen
de esdorpenstructuur bezat de gemeente Ruinen in de vorige eeuw een
aantal landbouwgronden die hiervan op de één of andere wijze afweken. In de eerste plaats waren er de in het zuidoosten van Ruinen
gelegen hoogveenontginningsgronden van Stuifzand-Stadterij. Evenals
in het aangrenzende Hoogeveen vormde akkerbouw (veenboekweit) in
afwisseling met bosbouw hier de belangrijkste vorm van grondgebruik.

Grasland kwam er omstreeks 1850 in vergelijking met de rest van de
gemeente weinig voor. De "enclaves" Anholt en Gijsselte die niet op
een bepaalde beek gericht waren, namen met het ontbreken van de
overgang heide-es-made-beek eveneens een afwijkende plaats in. Met
zowel groen- als bouwland in de directe nabijheid van de bewoningskern vormden beide vestigingen als het ware zelfverzorgende landbouwcomplex jes temidden van de uitgestrekte heidevelden. Ten slotte
toont de kaart van 1850 nog tal van verspreid gelegen bouw- en
grasland perceeltjes; voornamelijk het resultaat van de vroege
individuele veldontginningen onder de Heren van Ruinen (zie ontginningen). In het Boerenveld ten noorden van Zwarteschaap lagen bovendien een aantal waarschijnlijk jongere individuele ontginningen min
of meer geclusterd bijeen.
Het aantal hectare groenland per 100 hectare bouwland lag in 1850
iets boven het Drents gemiddelde. Binnen de landbouwkundige regio
het Zandgebied, dat gekenmerkt wordt door het omstreeks het midden
van de vorige eeuw overwegend voorkomen van het gemengde (étage)
bedrijf, (zie regiobeschrijving) nam Ruinen wat betreft de oppervlakteverhouding grasland:bouwland een duidelijke tweede plaats in
achter Dwingeloo.
Navenant aan dit gegeven was binnen de regio ook het aantal runderen
per 100 hectare landbouwgrond in Ruinen ruim boven het gemiddelde
gelegen. Ten gevolge van het grote aantal kleine bedrijfjes dat de
gemeente mede dankzij het vroegere optreden van de Heren van Ruinen
(uit een willekeur uit 1651 blijkt dat men keuters van buiten
aantrok om ze een bestaan te bieden) rijk was, was de rundveebezetting per bedrijf echter relatief laag. De dorpen Pesse, Echten en
Ansen vormden hierop een uitzondering. Doordat ze geen deel van de
Heerlijkheid uit maakten telden deze nederzettingen relatief minder
kleine bedrijfjes en hadden ze daarmee een hogere rundveebezetting
per bedrijf. Tot ongeveer 1890 veranderde er nagenoeg niets in
bovenstaand beeld; het landbouwareaal nam ten gevolge van individuele ontginningen enigszins toe (132 hectare over de periode 18321890), doch de oppervlakte verhouding grasland:bouwland bleef vrijwel ongewijzigd. Vermeldenswaardig is wel het gegeven dat het bosareaal in de laatste helft van de vorige eeuw aanzienlijk werd
uitgebreid. Niet alleen werden de meest stuifgevoelige gronden
bebost, ook liet de Spaarbank te Hoogeveen vlak voor de eeuwwisseling zuidelijk van Pesse het 80 hectare grote Spaarbankbos aanplanten. In 1900 bedroeg het bosoppervlak in de gemeente dientengevolge ongeveer 350 hectare. Met het uitblijven van grootschalige
ontginningen en een relatief sterke bevolkingsgroei nam het aantal
kleine bedrijfjes in de gemeente verder toe. Het aandeel van bedrijven uit de categorie 1-5 hectare bedroeg in 1900 reeds 60,5Z.
Dat de boeren destijds toch een bestaanszekerheid hadden was te
danken aan het feit dat in de loop van de grote landbouwcrisis
(1878-1895) de vraag naar vers varkensvlees vanuit Engeland en
Duitsland - sterk was gestegen. Met name de vraag vanuit Engeland
naar lichte varkens, zogenaamde "Londense biggen" (zie regiobeschrijving), was van groot belang voor de weinig kapitaalkrachtige
keuters in Ruinen.
Met de van één of enkele runderen afkomstige ondermelk en/of karnemelk die de boeren van de zuivelfabriek terugkregen konden jaarlijks
zonder lange termijninvesteringen een behoorlijk aantal "Londense
biggen" gemest worden.

Vrijwel ieder bedrijfje in Ruinen werd in deze periode gekenmerkt
door het voorkomen van een groter aantal varkens dan runderen en aan
het begin van deze eeuw gold de gemeente na Diever zelfs als het
belangrijkste centrum van fokkerij van 6-weekse biggen in Nederland.
Deze ontwikkeling maakte ondermeer mogelijk dat ondanks het nog
immer uitblijven van grootschalige ontginningen gedurende de periode
tot 1930 toch het aantal bedrijven kon blijven groeien. Vrijwel alle
kleine bedrijfjes, die ruim 80Z van alle bedrijven uit maakten in
1930, dankten in deze dagen hun bestaansrecht in belangrijke mate
aan de varkensfokkerij. Na 1930 namen de stelselmatige veldontginningen uiteindelijk toch een vlucht en vertoonde de gemiddelde
bedrijfsgrootte voor het eerst weer een stijging. De nieuwe landbouwgronden kregen vaker een bouwland dan een grasland- bestemming,
hetgeen overeenkomstig de regionale karakteristiek van het Zandgebied een daling van de oppervlakteverhouding grasland:bouwland tot
gevolg had. Daarnaast gingen de ontginningsactiviteiten gepaard met
een sterke toename van het bosareaal. Zo plantte Staatsbosbeheer 550
hectare bos aan in het Echtenerveld en bestond het gemeentelijk
grondgebied in 1940 voor ongeveer 10Z uit bos.
In de periode na 1940 is er sprake geweest van een duidelijke
schaalvergroting binnen de landbouw. Met name tijdens de laatste
decennia is ten gevolge van het voortdurend dalende aantal bedrijven
de gemiddelde bedrijfsgrootte aanzienlijk toegenomen. Tevens heeft
er een ontmenging van het agrarische bedrijf plaatsgevonden; in
plaats van het gemengde bedrijf heeft nu de melkveehouderij met
enkel grasland de overhand. Ongeveer 802 van alle landbouw gronden
wordt thans door grasland ingenomen. Zelfs een aantal essen hebben
ten gevolge van het toegenomen graslandgebruik hun oorspronkelijke
functie als bouwlandcomplex verloren.

Infrastructuur
De hoofdstructuur van het wegenpatroon van Ruinen werd omstreeks
1850 bepaald door een tweetal interlocale verbinden: de weg AssenBeilen-Eursinge-Pesse-Hoogeveen en de vanaf Eursinge in zuidwestelijk richting lopende verbinding Eursinge-Ruinen-Meppel. In Ruinen
had laatst genoemde weg afslagen naar Echten-Zuidwolde en AnsenDwingeloo. De via Anholt lopende Oude Postweg (zie regiobeschrijving) stond in 1850 nog wel op de kaart aangegeven, maar had
reeds zijn betekenis voor het interlocale verkeer vrijwel totaal
verloren. Naast deze wegen waren er in 1850 tal van locale wegen,
die de dorpen onderling verbonden en zorgden voor ontsluiting van de
landbouwgronden. De dichtheid van het wegenpatroon was het laagst in
het centrum van de gemeente, waar de meeste gronden nog onontgonnen
waren. De hiërarchie in het wegen patroon wordt geïllustreerd door
de data van bestrating. De wegen Beilen-Eursinge-Pesse-Hoogeveen en
Eursinge-Ruinen-Meppel werden reeds in 1862/64 bestraat, waarna in
1868 de verbinding Ruinen-Echten-Zuidwolde volgde. De overige verbindingen waren van aanzienlijk mindere betekenis en werden pas in
deze eeuw bestraat. De eerste verharding betrof hier de weg ToldijkFluitenberg in 1911.
Nadien volgde in vrij korte tijd de bestrating van talloze andere
verbindingen en in 1940 was iedere bewoningskern binnen de gemeente
Ruinen over de verharde weg bereikbaar. Desondanks kende de gemeente
in die tijd ook nog een groot aantal onverharde wegen, die toch met
name voor de landbouwontsluiting van grote betekenis waren.

De spoorlijn Groningen-Meppel (1870) die via de gemeente Ruinen
(halte bij Echten) liep, is van grote betekenis geweest voor de
ontwikkeling van Ruinen aan het einde van de vorige en het begin van
deze eeuw. Deze aansluiting op het landelijke spoorwegnet was daarom
zo belangrijk, omdat de oriëntering op de Londense vleesmarkt (zie
grondgebruik) alleen maar mogelijk was wanneer de verzending van het
verse vlees op snelle wijze kon geschieden. De Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen liet daartoe speciale nachttreinen
vanuit het noorden van het land naar Vlissingen lopen, waar deze
direct aansloten op de stoomboten naar Engeland. De enige waterweg
met belang voor de scheepvaart was de langs de zuidgrens van de
gemeente gelegen Eoogeveensche Vaart. Een vaarweg die tijdens de
periode 1850-1940 voor de Ruiner bevolking overigens niet van erg
grote betekenis is geweest. Ten gevolge van de relatief hoge ligging
kende de gemeente nimmer dijken van betekenis.
Gedurende de periode na 1940 is de verharding van wegen doorgegaan.
Toch komen verspreid over de gemeente nog altijd een behoorlijk
aantal onverharde wegen (of gedeelten daarvan) voor. Ten behoeve van
de landbouwontsluiting zijn tevens een aantal nieuwe wegen aangelegd. De komst van de A28 die aansluiting geeft op het landelijke
wegennet en de Provinciale weg naar Meppel hebben niet alleen een
verbetering van de bereikbaarheid tot gevolg gehad, ook dragen zij
bij tot een enorme ontlasting van de verkeersdruk in met name de
dorpen Pesse en Ruinen.

Nederzettingsstructuur
De bewoning van Ruinen concentreerde zich rond 1850 vrijwel uitsluitend in het grote aantal dorpen en gehuchten dat de gemeente
rijk was. Afgezien van de vestigingen in het Boerenveld en de omgeving van Blanken werd verder nagenoeg nergens verspreide bebouwing
aangetroffen. De voornamelijk in het esdorpenlandschap gesitueerde
bewoningskernen werden rond 1850 gekenmerkt door een ruime plattegrond. De hoofdzakelijk uit boerderijen bestaande bebouwing lag
min of meer losjes langs de dorpswegen gestrooid. Het wegenpatroon
varieerde afhankelijk van de omvang van de kern in complexiteit. Zo
had in 1850 bijvoorbeeld het dichtbevolkte Ruinen een aanzienlijk
uitgebreider stelsel van wegen dan het dunner bevolkte Echten.
Ondanks het feit dat na 1850 het gemeentelijke cultuuroppervlak
ongeveer verdrievoudigde kwamen er sinds de aanvang van de nieuwere
veldontginningen geen nieuwe nederzettingen bij. Wel hadden de
ontginningen een sterke toename van de verspreide bebouwing tot
gevolg, hetgeen er toe leidde dat deze vorm van occupatie rond 1940
in Ruinen als een algemeen verschijnsel gold. Daarnaast waren met
name de kernen Ruinen, Pesse en Ansen waar sprake was van een
verdergaande kernvorming. Ruimtelijk gezien betekende dat enerzijds
een verdichting van de bestaande bebouwingspatronen en anderzijds
een verdergaande lintbebouwing langs de belangrijkste wegen. Van
stedebouwkundige planvorming was tot kort voor de Tweede
Wereldoorlog geen sprake. (Hierover straks meer.)
De belangrijkste ontwikkelingen die de dorpen in de gemeente Ruinen
tussen 1850 en 1940 door gemaakt hebben worden in het onderstaande
kort belicht. Ruinen was mede dankzij de aanwezigheid van een
klooster, de daarbij geplaatste kerk en een havezathe reeds in de
vroege Middeleeuwen een plaats van betekenis. Als hoofddorp van de
gemeente bezat Ruinen in het midden van de vorige eeuw het hoogste
aantal inwoners van alle nederzettingen binnen de gemeente.

Ondanks de aanwezigheid van voorzieningen als winkels, café's en een
school, droeg het dorp in deze dagen nog overwegend een agrarisch
karakter. De bebouwing was in hoofdzaak gesitueerd langs de huidige
Westerstraat (traverse van de weg Eursinge-Meppel), langs een
tweetal wegen die vanaf deze weg over de Ruinderesch naar Ansen
liepen (waaronder de Anserweg) en aan de brink. In de periode tot
1940 maakte Ruinen een sterke groei door. Zo onderging de bestaande
bebouwing een aanzienlijke verdichting. In het centrum leidde dit
zelfs tot het ontstaan van straatwanden; een ontwikkeling waardoor
het dorp een voor een esdorp ongebruikelijk strak karakter verkreeg.
Naast verdichting was er met name langs de uitvalswegen naar Echten
en Oldenhave, de Echtense- en de mr. H. Smeengeweg, sprake van zich
verder in de richting van het buitengebied uitstrekkende nieuwbouw.
De oprichting van een coöperatieve zuivelfabriek ten zuidoosten van
de brink betekende de eerste aanzet tot komvorming. De bebouwing die
aan de nieuw aangelegde Zuivelstraat verrees zorgde namelijk voor
een doorbreking van de aloude, op het radiale wegenpatroon geënte
nederzettingsstructuur. De zuivelfabriek heeft inmiddels plaats
gemaakt voor woningbouw, alleen een verbouwde woning (waarschijnlijk
de voormalige directiewoning) verwijst naar dit verleden. Ook
functioneel veranderde Ruinen tussen 1850 en 1940 sterk; geleidelijk
aan gingen arbeiderswoningen en winkels een steeds dominantere
positie innemen tussen de oude agrarische bebouwing. In
tegenstelling tot Ruinen bezat Pesse omstreeks 1850 een meer
verspreid gelegen bebouwing. Aan weerszijde van de Hoogeveense Weg Beilerstraat lagen de door zandwegen onderling verbonden boerderijen
her en der verspreid, wat het dorp een diffuus karakter verschafte.
Ondanks de groei die Pesse tussen 1850 en 1940 doormaakte, bleef
deze situatie gedurende deze periode in belangrijke mate
gehandhaafd. Zo werd bijvoorbeeld de in 1871 gestichte kerk van
Pesse niet temidden van de bestaande bebouwing gesitueerd, maar kwam
deze afzijdig daarvan aan de Hoogeveense Weg te liggen.
Iets zuidelijker, in het Spaarbankbos, werd nog een kerk gebouwd.
Deze Gereformeerde kerk werd door de Gereformeerde gemeente van
Hoogeveen gesticht in 1937 (de pastorie is van na de oorlog).
Hiermee liet de Hoogeveense bevolking weer haar betrokkenheid zien
met het Spaarbankbos. Overigens deed zich in het Spaarbankbos nog
een bijzondere activiteit voor want in 1923 kwam een bouwaanvraag
binnen van het Bestuur van het Centraal Genootschap voor Kinderen
uit Amsterdam. Dit bestuur wilde een groot Kinderkoloniehuis bouwen
waarin met name kinderen uit de kansarme lagen der bevolking een
recreatief verblijf kon worden vergund (de exacte achtergrond is
vooralsnog onbekend; bouwtekeningen zijn aanwezig van de gemeente
Ruinen). Dit tehuis is inmiddels volledig afgebroken. Was Pesse in
1850 nog voornamelijk agrarisch, rond 1940 werd het mede gekenmerkt
door de aanwezigheid van relatief veel arbeiderswoningen en winkels.
Evenals Ruinen vervulde ook Pesse in deze dagen een belangrijke
functie als verzorgingscentrum voor de nabije omgeving. Gehuchten
als Eursinge, Nuis, Oostering en Kraloo die vrijwel uitsluitend uit
boerderijen bestonden waren voor hun voorzieningen in feite volledig
op Pesse aangewezen. De dorpen Ansen. Echten en Fluitenberg (tot het
midden van deze eeuw een gehucht) kenden tussen 1850 en 1940
ruimtelijk gezien geen grote wijzigingen. Afgezien van verdichting
van het bestaande bebouwingspatroon veranderde er niets binnen de
nederzettingen. Hoewel er een aantal arbeiderswoningen gebouwd werd,
bleef het agrarisch karakter goed bewaard.

De ruimtelijke opbouw van het esdorp Ansen is van bijzondere waarde
omdat hier in tegenstelling tot veel andere esdorpen de es open
gebleven is en de boerderijen aan de weg om de es heen zijn
gegroepeerd. De es is echter niet meer in gebruik als bouwland. De
verdichting met woningen, winkels, café's en een school blijft
beperkt tot de oostelijke esrand. Ook speciale vermelding verdient
het esgehucht Hees. Hier ontstond tussen 1850 en 1940 ten noorden
van de op de esrand gesitueerde oude bebouwing een nieuw lint van
boerderijen. Veel van deze boerderijen hebben hun hoofdvorm goed
behouden.
Het wegdorp Stuifzand neemt binnen de gemeente een duidelijk
afwijkende positie in. Niet alleen wijkt de nederzetting qua
ruimtelijke vorm van de andere dorpen af, ook dateert hij van
aanzienlijk jonger datum (17e/18e eeuw). Het patroon van een lint
met woningen op de kop van de opstrekkende verkavelingen was in 1850
nog vrij open. Van een wegdorp was in feite nog geen sprake. Pas
nadat er tussen 1850 en 1940 een sterke verdichting van de bebouwing
had plaatsgevonden deed Stuifzand deze klassificatie daadwerkelijk
eer aan. Naast agrarische bebouwing kende het dorp toen ook een
relatief groot aantal (land)arbeiderswoningen, enkele winkels, een
café en een school.
Wat betreft de scholenbouw in de gemeente Ruinen valt op dat er een
aantal repeterende types zijn. Meestal valt dat nog af te lezen aan
de nog overgebleven onderwijzerswoning. In Echten, ruinen en
Stuifzand werd door de Asser architect J. van Houten een school
gebouwd. Alle drie de scholen werden in de periode 1910-1915
gebouwd. Enkele jaren later werd bij de scholen van Ansen, Eursinge
en Fluitenberg een onderwijzerswoning gebouwd van een iets ander
type.
In Fluitenberg is afzijdig van de oude bebouwing nabij de Blikweg
langs de Fluitenbergse Weg een geheel nieuwe dorpskom verrezen,
hetgeen de nederzetting in feite uiteen doet vallen in een oud en
een jong gedeelte. Het wegdorpkarakter van Stuifzand ten slotte is
ten gevolge van uitbreiding achter het oorspronkelijke
bebouwingslint eveneens beduidend gewijzigd.
De stedebouwkundige planvorming kwam pas kort voor de Tweede
Wereldoorlog op gang. De aanzet daartoe werd, zo blijkt uit de
correspondentie betreffende het uitbreidingsplan, gegeven door de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. In een
brief gedateerd 8 december 1936 werd de gemeente gevraagd om een
uitbreidingsplan op te stellen in verband met de bedreigingen voor
de 800 ha natuurschoon van de Vereniging. Nadat ook de provincie
aandrong op een uitbreidingsplan werd in 1938 de Groninger
landschapsarchitect J.W. Verdenius opgedragen een plan in hoofdzaken
op te stellen. Het uiteindelijke plan werd door de architect
P. van Loo gepresenteerd. Voor wat betreft de nederzetting was het
uitgangspunt om de toenemende lintbebouwing in te perken. Getracht
werd de komvorming te stimuleren. Op basis van dit plan lijkt de
opvulling van het gebied Westerstraat-Smeengestraat in Ruinen tot
stand te zijn gekomen alsmede een gedeelte van de zuidelijke
uitbreidingen. Ook de bebouwing ten noorden van de Westerstraat en
de Brink lijkt de conceptie van dit plan te liggen. Opvallend voor
Ruinen is de projectie van een zuidelijke "omweg" die de druk van
het verkeer in het centrum moest verlichten. Van de overige dorpen
is het met name Ansen dat opvalt. Hier werd gekozen voor een
bebouwingsconcentratieop het oostelijke gedeelte van het esdorp. Het
huidige beeld komt overeen met dit plan.

10
In de periode na 1940 heben vrijwel alle dorpen wijzigingen
ondergaan. Ruinen heeft een forse uitbreiding in noordelijke
richting en in zuidelijke richting gekregen, waardoor de esgronden
gedeeltelijk zijn verdwenen. Wijzigingen aan de Brink hebben geleid
tot een minder samenhangende bebouwingsstructuur. De resterende
esgrond tussen de Westerstraat en de Smeengestraat kan als waardevol
overblijfsel van de esstructuur worden beschouwd. Ook in Echten kwam
een uitbreiding op de es tot stand. Hier bleef de uitbreiding
gericht op het zuiden. Wellicht zou er sprake geweest zijn van een
noordelijke uitbreiding als het in 1912 gebouwde station er nog zou
staan maar dat is slechts speculatie. De komvorming van Pesse is
hoofdzakelijk van na de oorlog en gericht op het gebied noorden van
de weg Oostering. Hierdoor is een waardevol overgangsgebied tussen
het dorp en het Spaarbankbosch tot nu toe bewaard gebleven.
Het esdorp Ansen heeft ondanks de verdichting in het oostelijk deel
als één van de weinige esdorpen de oorspronkelijke structuur zeer
goed behouden. De ringstructuur met daaraan gebouwde boerderijen is
aangediend als bijzonder gebied. Hetzelfde geldt voor Hees. Hier is
echter sprake van een veel vroeger stadium esnederzetting omdat hier
alleen een lintbebouwing langs de noordwestelijek esrand tot stand
is gekomen.
Bijzonder daarbij is dat ten noorden van een eerste esweg een nieuw
bebouwingsiint tot stand is gekomen.
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Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere waarden
Gemeente Ruinen
Gebied 1: Ansen
Gebied 2: Hees
Gebied 3:
Gebied 4:

Gebied 5:
Gebied 6:
Gebied 7:

Criteria:
I

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijke concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische
kwaliteiten;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele
ontwikkeling (bv. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark).

II

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en
duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke,
culturele, geestelijke, sociale, economische of algemeen historische
ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en
voor de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie
(type, motief, datering).

III

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

IV

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

V

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

Gebieden
1

5 i 6

Naam bijzonder gebied

Hees

Algemene karakteristiek
Niet stedelijk ingericht gebied met voornamelijk boerderijen.
Nadere omschrijving bijzondere waarden

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Boeiend aan dit gebied is dat de ontwikkeling naar een es-dorp
niet is voltooid. In de verkaveling is nog duidelijk een es te
zien. Bovendien is de oorspronkelijke weg naar de eerste boerderijen aan de es nu nog aanwezig als een zandweg. (Dergelijke oude
wegen werden over het algemeen vaak geannexceerd en geïntegreerd
in het land.) De nieuwe weg (van na 1850) heeft meer het karakter
van een weg- of streekdorp gekregen.
Historische betekenis
De hierboven geschetste situatie maakt dit gebied van belang voor
met name de geschiedenis van de landbouw en de ruimtelijke ordening.
Gaafheid
De gaafheid van dit gebied ligt meer op het niveau van de individuele panden en objecten dan op het niveau van de nederzetting.
Immers het betreft niet een gaaf es-dorp of weg/streekdorp.
Zeldzaamheid
Juist het feit dat er geen sprake is van een zuivere es-nederzetting of weg/streeknederzetting maar van een mooi overgangstype
maakt dit gebied zeldzaam.

Naam bijzonder gebied

Ansen

Algemene karakteristiek
Niet stedelijke ingericht gebied; een es-dorp waar de agrarische
functie dominant is gebleven.
Nadere omschrijving bijzondere waarden

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Ansen toont een ruimtelijke kwaliteit die niet op basis van een
concept maar op basis van groei is ontstaan.
Bestond de oorspronkelijke es-nederzetting uit niet meer dan
ongeveer 10 boerderijen, na 1850 is dit aantal enorm toegenomen
hetgeen niet ten koste is gegaan van de ruimtelijke karakteristieken van de nederzetting.
Sterker nog, juist de bouw van boerderijen aan de "ringweg" heeft
de aanwezigheid van de es versterkt.
Historische betekenis
Uit voorgaande mag blijken dat de agrarische functie dominant is
gebleven. Behalve de boerderijen treffen we hier een aantal
voorzieningen aan (winkel, school, smederij) die voorzien in de
directe behoeften van de boeren bevolking.
Dit maakt het gebied historisch van belang omdat hieruit de groei
van een dorp is af te leiden. (Overigens is er meer recentelijk
sprake van enige woningbouw in de zuidoost hoek.)
Gaafheid
De karakteristieken van het es-dorp zijn nog steeds aanwezig.
Bovendien zijn veel van de boerderijen in gave staat.

