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Verdieping

Verdieping
De verdieping is niet bedoelt 
om als los boekwerk te lezen. De 
teksten in dit verslag vormen de 
achtergrondstudies van het de 
scriptie ‘Ruimtelijke Identiteiten 
in Noord-oost Nederland’. In deze 
scriptie wordt onder de noemer 
‘extra’ verwezen naar teksten in dit 
verslag. Door de kern van het verhaal 
te scheiden van de verdiepende 
informatie wordt het verslag leesbaar 
gehouden.

Brondvermelding 
verwijzingen.
De wijze waarop verwezen wordt 
naar andere onderdelen van het 
verslag en de manier waarop bronnen 
zijn vermeld is het zelfde als in de 
scriptie. De bronnen van dit deel 
zijn opgenomen in de algemene 
bronnenlijst aan het einde van de 
basispaper: ‘Ruimtelijke Identiteiten 
in Noord-oost Nederland’ 

LeeswijzeR
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3400 v. chr.: eerste 
Nederzettingen
3400 v. Chr. ontstonden de eerste 
nederzettingen in het gebied. De 
Hunzevlakte begon dicht te groeien 
en bewoners trokken naar de hoger 
gelegen plaatsen in Westerwolde en de 
Hondsrug. 

De nederzettingen op de zandrug 
hebben zich op een laagdynamische 
manier langzaam ontwikkeld.

Nederzettingen in 3400 v.Chr 
zijn echter al lang niet meer de 
nederzettingen van vandaag.
Lange tijd heeft het veen zich 
ontwikkeld. Terwijl het veen opkroop 
is de bevolking gegroeid. Vanuit de 
oorspronkelijke dorpen zijn nieuwe 
dorpen gesticht. Op deze manier 
ontstond er een regio waar de dorpen 
gelijkmatig over het landschap 
verdeeld waren. De grootte van een 
dorp stond in evenwicht met het 
beschikbare bouwland. [de Vries G., & 
Waterbolk H.T. (2005)]

De vroegere celtic fields zijn in de 
middeleeuwen ontwikkeld tot essen. 
Essen zijn typische gezamenlijke 
akkercomplexen waaraan de dorpen 
hun naam ontleden. 

Door de langzame ontwikkeling 
hebben verschillende es- 
eigenschappen zich in diverse tijden 
ontwikkeld. Zodoende kan niet 
gesproken worden van één specifieke 
tijd waarin de esdorpen ontstonden. 
[Spek, T. ,2004]

1300-1596: De eerste 
veenontginners
Randveenontginningen

Door ontbossing, verzuring van de 
bodem en bevolkinsgroei, werdt 
bouwgrond schaars. In deze periode 
begonnen de bewoners aan het 
veen te knagen. Men poogde op het 
bovendek landbouw te beoefenen om 
zo de groeiende bevolking te voeden. 
Turf werdt gegraven voor eigen 
gebruik. Deze nederzettingen worden 
randveenontginningen genoemd. 
[Brood P. e.a. (2009)]
 
De meeste ontginningen tot 1596 
waren zeer kleinschalig. [Buursma 
A. e.a. 2009] De echt eerste grote 
ontginners waren voor 1596 de 
kloosters.[Brood P. e.a. (2009)]

Nederzettingstructuren staan in sterk verband met de periode waarin deze zijn 
ontstaan. De jaartallen van de verschillende kopjes zijn in de tijdbalk van ruimtelijke 
ontwikkelingen opgenomen. 'pag.x'

ExTRA I.a: RuiMteLijke geschieDeNis 1945
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kloosterveen

Met de opkomt van christelijke 
invloed in de 13e eeuw werd 
steeds meer grond eigendom van 
kloostercomplexen. Monniken 
werden de eerste grootschalige 
veenontginners. 
Door een tekort aan hout door 
ontbossing (het geen veel invloed 
heeft gehad in het landschap in 
Nederland) gingen kloosters over op 
het bakken van steen, waarvoor veel 
brandstof (turf ) nodig was. 
Deze kloosters wonnen op grote 
schaal turf. Turf werd later zelfs 
gebruikt om voedsel te kopen, en zelf 
gebruikte monniken slechts 2% van 
het totale grondbezit voor landbouw. 
Turf werd verhandeld voor voedsel.
In het noordelijke deel van het 
Hunzedal (bij Zuidlaren) was veel van 
het veen in bezit van de grote abdij 
Aduard, maar ook andere kloosters 
hadden bezit in het Hunzedal. Aan 
de kant van Westerwolde werd het 
veen ontgonnen door het klooster 
van Schildwolde en Winsum (buiten 
het plangebied).  Ook rondom 
Muntendam en Winschoten hadden 
kloosters bezit. [Brood P. e.a. (2009)]

Belangrijk was het machtige “huis 
van het nieuwe licht” bij Ter Apel. 
Een groots klooster gebouwd door de 
Kruisheren. 
De invloed en bezit van dit klooster 
sterkte uiteindelijk van Sellingen tot 
aan Zuidbarge en Emmen. [Buursma 
A. e.a. 2009]

schuitenschuiversgilde

De Schuitenschuiversgilde is de eerste 
onderneming van de stad Groningen 
om veen naar de stad te vervoeren. 
Veen werd in deze tijd al snel steeds 
belangrijker. De randveenkoloniën 
van Wolfsbarge en Kropswolde lagen 
aan de rand van de stad en door 
het verbreden van de benedenloop 
van de Hunze werd het mogelijk 
om met trekschuiten turf naar de 
stad te vervoeren. Hiertoe werd de 
schuitenschuiversgilde opgericht 
(1403). [Buursma A. e.a. 2009]

De Hunze werd toen ook omgevormd 
tot het eerste veenkanaal in 
de regio: het schuitendiep. De 
schuitenschuiversgilde was de enige 
georganiseerde veenontginning voor 
1594, zij waren verantwoordelijk voor 
het onderhoud van het Schuitendiep.  
[Gerding, Encyclopedie Van Drenthe, 
2003]

Omdat de Hunze door Drenthe 
heen loopt ontstaat in Drenthe een 
beperkte handel in turf [Brood P. 
e.a. 2009], dit is mogelijk een rede 
dat deze dorpjes in Drenthe groter 
worden als die in Westerwolde.

Later zou de randveenontginning 
gaan concurreren met de grootschalige 
veenkolonies op het hoogveen. Dit 
zou later tot langdurige conflicten 
leiden, die de vorm zouden gaan 
bepalen van de Drentse veenkoloniën.
[de Vries G. & Waterbolk H.T.,2005]

Nieuwland / zandrug kolonisatie

Soms werdt op ontgonnen randveen 
een nederzetting gebouwd, zoals 
Tangen. [Buursma A. e.a. 2009] Deze 
dorpen zie je alleen aan de zijde van 
Westerwolde, waaruit geconcludeerd 
zou kunnen worden dat daar de 
ruimtedruk groter was dan op de 
Hondsrug. 
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1594 - 1700:
Veenkolonisatie.
Reductie van groningen

In 1594 was een ommekeer in de 
geschiedenis van het gebied. De 
stad Groningen werd verlost van de 
Spaanse overheersing.[Fruin, 1861]

Dit hield in dat de gebieden die 
grotendeels de huidige Groningse 
provincie vormen, onder bestuur 
van de stad werden gevoegd. Eerst 
Ommelanden waar Oldambt deel van 
uitmaakt. Reiderland en Westerwolde 
werden later door de stad groningen 
gekocht (na 1619).  [van den Broek, 
2007]

De gebieden in Groningen zouden 
zich in de komende eeuwen totaal 
anders ontwikkelen dan de gebieden 
in Drenthe. Wellicht dat dit daarom 
de belangrijkste periode van de 
gehele ontwikkelingsgeschiedenis is. 
Deze periode kent drie belangrijke 
gebeurtenissen.

secularisatie, inpoldering en 
turfhandel.

De eerste gebeurtenis in het 
gebied was de transformatie 
van Rooms-Katholiek naar 
Protestants(Lutherisme). Al het 
kloosterbezit in de geannexeerde 
regio's werdt onteigend en eigendom 
van de stad. Het zogenaamde 
seculariseren van het klooster bezit. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Vervolgens was in deze periode de 
binnenzee de Dollard verder uitgedijd 
door dijkdoorbraken in de oorlog. 
Nu de oorlog ten einde was kon 
de binnenzee worden ingepolderd. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Tenslotte begon veenontginning 
steeds luceratiever te worden en 
met de groei van Groningen. Na de 
reductie werdt de vraag naar baksteen 
steeds groter. De turfhandel  vanuit de 
Schuitschuiversgilde in Kropswolde 
en Drenthe was te beperkt. [Buursma 
A. e.a. 2009]
 
stimulatie handel door nieuwe 
wetten.

De stad had door de secularisatie 
en inpoldering in een klap een 
grote hoeveelheid grondbezit. 
(Woestegronden). [Buursma A. e.a. 
2009]

De stad kwam met twee juridische 
maatregelen die het in cultuur 
brengen van de grond zou bevorderen. 
Deze regels veranderen uiteindelijk 
Groningen in een rijke en welvarende 
stad. [Buursma A. e.a. 2009]

Om deze doelen te bereiken maakte 
Groningen een tweetal wetten. 
Het Recht van Opstrek en het 
Beklemrecht.'Extra.II' [Buursma A. 
e.a. 2009]
Door deze regels kreeg de turfwinning 
in Groningen een stimulans die 
de nederzettingen in Drenthe niet 
kregen.

Ook het nieuwe protestantse 
geloof heeft invloed gehad op de 
ontwikkeling van de nederzettingen, 
hier wordt elders op ingegaan. 'Extra 
II'[Achterop, 1969]

Veencompagnieën

Grootschalige veenkolonisatie 
begon snel na de secularisatie 
rond 1600 (Pekela in 1599 en 
Hoogezand-sappemeer in 1605). 
[Brood P. e.a. (2005)]  Voor deze 
grote ondernemingen werden 
veencompagnieën opgericht, na 
voorbeelden van Friesland. 
Een Veencompagnie bestaat meestal 
uit een groep van 3 of meer boeren 
die het vermogen en de kennis 
hadden om het veen aan snee te 
brengen. [Boer J. J. e.a. ,2006]

Ook de stad manifesteerde zich als 
een veenontginner en kocht gronden 
en landerijeen aan in het veen. Zo 
wist de stad overal een machtige 
grondpositie te verwerven (behalve 
in Veendam). [Buursma A. e.a. 2009] 
De stad heeft ook het eerste kanaal 
gegraven (het Heerenkanaal). [Boer J. 
J. e.a. ,2006]
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De veencompagnieën zorgde 
voornamelijk voor het graven van de 
kanalen en stelde vervolgens regels 
voor vervening en kanaalgebruik op. 
Vennoten konden voor eigen rekening 
de grond laten ontginnen of de grond 
verpachten en laten ontginnen door 
individuele verveners. Het succes van 
de organisatievorm is af te lezen aan 
de hoeveelheid compagnieën die zijn 
opgericht. [Brood P. e.a. (2005)]
De compagnieën zijn herkenbaar door 
vele toponiemen in de plaatsnamen 
van het gebied. Voorbeelden zijn: De 
Tripscompagnie[Brood, P, 2005]
, Pekel Compagnie en de 
Borgercompagnie; [Boer J. J. e.a. 
,2006]

Belangrijke oude Veenkoloniën zijn 
Pekela, Veendam en Kiel-Windeweer. 
De door de stad verpachte gronden 
aan zelf gegraven kanalen werden 
voorzien van een contract: ‘ De 
Conditiën vande Verhuyringhe der 
Veenen bij Vosshol ende in Sapmeer’ 
(1624). [Boer J. J. e.a. ,2006]

Latere kanalen werden gegraven 
door investerende compagnieën, 
zij volgde ook de 'Conditiën vande 
Verhuyringhe'.  [Boer J. J. e.a. 
,2006] Door deze regels ontstond de 
planmatige opzet die nu nog terug te 
lezen is.
Deze regels worden elders toegelicht. 
‘Bijl II’

1765 ontstaan Nieuwe 
Veenkoloniën

semslinie

Terwijl de veenkolonisatie zich 
vorderde in de 17e en 18e eeuw nam 
ook het aantal conflicten toe. Deze 
conflicten speelde tussen de stad 
Groningen, de Drentse marken, 
Veendam, en in mindere mate 
Onstwedde.
De eerste conflicten speelde zich af 
tussen alle partijen die dachten een 
claim te hebben op de waardevolle 
woestenij (veen). Hiertoe diende een 
grens getrokken te worden tussen 
Groningen en Drenthe. 
Deze grens werdt in 1615 getrokken 
door de landmeter Johan Sems, en 
liep recht door de venen van het 
Zuidlaardermeer naar buurtschap 
ter Haar bij Ter Apel. Door alle 
wrijvingen werd pas ruim 100 jaar 
later in 1757 de grens definitief. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Rond 1760 raakte het veen in Pekela 
en de compagnieën langzaam op, de 
stad moest gaan expanderen. Deze 
expansie zou anders dan voorheen 
verlopen door de spanningen tussen 
alle partijen. [Buursma A. e.a. 2009]

conflicten

De conflicten in het veen zijn vrij 
complex, maar noodzakelijk om 
de ruimtelijke structuur van het 
gebied te verklaren. Het gevaar voor 
de Groningse turfmonopolie was 
tweeledig;
Drentse boeren moesten hard werken 
om een mager inkomen uit veen te 
halen, terwijl de veenontginning 
aan het kielsterdiep steeds toenam. 
De Hunze was duur in onderhoud, 
had een beperkte capaciteit en het 
Schuitenschuiversgilde vroeg tol aan 
schippers die geen lid waren. Wanneer 
de Drenthenaren grootschalig het 
veen op Drentse bodem zouden 
ontginnen zou dit heel gunstig zijn 
voor de Drentse boeren maar de prijs 
van het veen zou kelderen en dit was 
nadelig voor Groningen.
Veendam was in particulier bezit en 
de stad had weinig controle en profijt 
bij de handel in Veendam. De stad 
had er veel belang bij dat de turf 
in de stad verhandeld zou worden. 
Wanneer de Drentse turf via Veendam 
verscheept zou worden dan zou de 
turf veel kans verscheept worden via 
de Noordzee naar Noord-Holland, 
waardoor de stad inkomsten zou 
mislopen. [Buursma A. e.a. 2009]
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ontstaan stadskanaal

Willem Grevijlink zag hoe steeds 
meer veen via het kielsterdiep in 
Groningen werdt afgevoerd en waagde 
zich aan grootschalige veenontginning 
aan Drentse kant. 
Hiertoe werdt de Annerveensche 
Heeren Compagnie opgericht. Zij 
wilde langs de Hunze een kanaal 
graven evenwijdig aan de Semslinie. 
Dit zou de Veenpositie van Drenthe 
zeer versterken en die van Groningen 
in gevaar brengen. Om financiele 
redenen is dit niet doorgegaan. 
Dit leidde wel tot de snelle beslissing 
om het Stadskanaal te graven. 
Want wie kon voorspellen of de 
Drenthenaren dit in de toekomst niet 
opnieuw zouden proberen. 
Dit kanaal zou langs de Sems-linie op 
Groningse grond komen te liggen. In 
het geheim werdt grond aangekocht 
langs de Semslinie zodat de 
Drenthenaren niet konden reageren, 
het ging om een smalle strook van 
250 meter breed (de zogenaamde 
60 roeden). Dit waren gronden in 
bezit van de boeren marken, maar 
ze werden aangekocht met een 
tussenpersonen uit bijvoorbeeld 
Veendam. Drenthe zag te laat wat er 
gebeurde. 
In 1765 besloot de stad om te 
beginnen met het graven van het 
Stadskanaal dat 13 meter breed zou 
worden. De aanleg zou met 100 
Roede (400 m) per jaar gaan om zo 
de markt niet te overspoelen. Dit 
resulteert in ca 60 jaar aanlegtijd.

Hiermee veranderde de stad radicaal 
van strategie. Waar eerst hele percelen 
werden verpacht en de rente uit een 
percentage van de turf kwam, werd 
nu slechts de grond voor een kanaal 
en aanliggende standplaatsen gekocht 
(90 meter met het kanaal als centraal 
punt). 
Omdat de conflicten zo heftig 
waren heeft het stadsbestuur 
besloten om de grondhandel aan 
de particulier over te laten. En in 
plaats van de exploitatie van veen, 
richtte Groningen zich voornamelijk 
op kanaal exploitatie en verkoop 
van ondieppe standplaatsen voor 
bebouwing. Zo zouden boerenmarken 
in Drenthe en Westerwolde kunnen 
ontginnen, mits ze via het stadskanaal 
veen verscheepte. Dit zou tol kosten 
en uiteindelijk tot een verhandeling 
in de stad Groningen moeten leiden. 
[Buursma A. e.a. 2009]

ontstaan Annerveensche kanaal

Met de aanleg van het Stadskanaal 
startte het conflict met Veendam. 
Een rijke inversteerder had grond 
opgekocht tussen het Kielster diep 
en Bareveld. Zo kon Groningen geen 
directe verbinding maken tussen stad 
en Stadskanaal, waardoor Veendam 
weer kon profiteren van het turf 
vervoer over hun kanalen. 

De Drenthenaren speelde vervolgens 
in op dit probleem met het eerder 
gepoogde kanaal aan Drentse zijde 
van  de Semslinie: Het Annerveensche 
Kanaal. Dit kanaal zou stadskanaal 
verbinden met het Kielsterdiep en 
Drenthe een eerste Veenkolonie geven 
in het gebied. [Buursma A. e.a. 2009]

Randveen en veenkolonisten.

Naast de komst van het kanaal 
ontstonden er kleine nederzettingen 
tussen Westerwolde en het 
Stadskanaal. Dit soort kolonies 
ontstaan al rond 1100 en illustreren 
het gebrek aan bouwgrond in 
Westerwolde. 
Echter de nederzettingen bij het 
Stadskanaal zijn waarschijlijk veel 
nieuwer (ca. 1800). Dit waren 
vaak Duitse immigranten die 
geluk kwamen zoeken op het veen. 
Kenmerkend zijn de kerken die ze 
bouwde vanuit hun Katholieke geloof, 
de rest van het gebied was namelijk 
protestants.[Buursma A. e.a. 2009]
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gasselternijveen

Gasselternijveen was de eerste echte 
Drentse Veenkolonie. Op de kaart 
lijkt de nederzetting één van de 
Drentse monden en turf af te voeren 
via het Stadskanaal. 

Dit is echter niet het geval. 
Gasselternijveen is namelijk door de 
Drentse ondernemer Johan Struuck al 
in ca. 1663 ontstaan. Met een groep 
welgestelde participanten waarvan 
veel Schuitenschuivers  kochten 
stukken land van het Drouwenveen 
en stichtte een kolonie. Deze kolonie 
is nooit een succes geworden en 
de familie Struuck en inzittende 
particpanten gingen failliet waardoor 
alle gronden al snel in handen van de 
boeren Marken kwamen. [de Vries G., 
& Waterbolk H.T. ,2005]

De veenen Eext, Gieten en Bonnen 
waren ook al voor de aanleg van 
het Stadskanaal enigzins ontgonnen 
en waren lange tijd in handen van 
welgestelde Groningers. [Gerding, 
1970]

Ook de kleine 
randveenontginingsnederzettingen 
aan de rand van de Hunze groeide 
rond deze tijd.

Zelfs na de komst van het stadskanaal 
is in eerste instantie veel veen 
afgevoerd via de Hunze en het 
Kielsterdiep. Zo heeft de Eext 
tot 1873 via het Kielsterdiep turf 
afgevoerd. [Gerding, 1970] Het 
duurde lang voordat het stadskanaal 
af was door de 100 roede regel.
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1800 Drentse 
veenkoloniën
Verhandelen van turf was voor de 
Drenthenaren altijd een probleem 
waardoor veenontginning niet van 
de grond kwam. In 1726 gingen de 
verschillende marken met Groningen 
in gesprek over het afvoeren van 
Drentse turf over het nieuwe 
Stadskanaal. Dit zou het begin 
kunnen zijn van drentse commerciële 
veenontginning.
Het besluit om Drentse kanalen 
op het Stadskanaal aan te sluiten 
werdt goedgekeurd in 1800. De 
verschillende Marken hebben op 
eigen wijze vorm gegeven aan hun 
kolonie.  [de Vries G., & Waterbolk 
H.T. ,2005]

opkomst landbouwindustrie

De landbouwindustrie is de 
industrie direct gerelateerd is aan 
landbouwproducten. De eerste 
industrie in de Veenkolonieën 
profiteerde voornamelijk van de 
aanwezige turf. Zo ontstonden overal 
in het veengebied baksteenfabrieken. 
In nieuw Buinen ontstond een grote 
glasindustrie met 2 fabrieken die een 
belangrijk marktaandeel hadden in 
heel Nederland. Verder ontstond in 
Veendam en Pekela ondersteunende 
industrie voor de turfwinning, met 
voornaamste industrie scheepsbouw. 
In de 19e eeuw was zelfs 60% 
van de Nederlandse vloot in de 
Groningse veenkoloniën geregistreerd 
[veenkoloniaalmuseum]

Naast industrie omtrent turf, 
ontstond er industrie rondom de 
landbouw: Aardappels en riet. Deze 
industrie is lange tijd kenmerkend 
geweest voor het veenkoloniale 
gebied. [Brood P. e.a. 2005]

strokarton en Aardappelzetmeel

Tussen 1840 en 1880 zijn in 
de veenkoloniën totaal 18 
Aardappelzetmeel-fabrieken 
opgericht. [Gerding, 1970] 
Van 1869 tot 1914 zijn er 18 
strokartonfabrieken opgericht  
[Voerman, 2001]. Opvallend 
is dat de Strokartonindustrie 
voornamelijk in Pekela is gevestigd 
en de Aardappelzetmeelindustrie in 
Veendam.

Strokartonindustrie ontstond 
dichter bij Oldambt. In Oldambt 
is stro een restproduct van de 
graanoogst. De concentratie van de 
Aardappelindustrie is met iets minder 
zekerheid vast te stellen, wel was 
Veendam eenvoudiger bereikbaar dan 
de Pekela’s. Stadskanaal bleef echter 
achter in deze ontwikkelingen, dit kan 
te maken hebben met de nog steeds 
bezig zijnde vervening waardoor 
hier dus geen fabrieksaardappels 
verbouwt werden. Daarnaast was 
door de positie van Veendam bij de 
veenontginning al een groot aantal 
scheepswerven en andere ambacht en 
industrie aanwezig. 
Een van de problemen met de 
productie van Strokarton en 
aardappelzetmeel was dat het 

afvalwater in de kanalen werdt 
gestort. Dit water was niet vervuild 
maar bezat veel eiwitten. Door 
deze eiwitten in het kanaal nam 
het zuurstofgehalte af en veel leven 
in het kanaal stierf. Met deze dode 
vissen kwam stankoverlast. [Lok & 
Schreuder, 1979]

Uiteindelijk is dit deels opgelost 
door zogenaamde vloeivelden. 
Deze vloeivelden waren ondiepe 
ondergelopen akkers waar het water 
de tijd kreeg om de eiwitten te laten 
bezinken. Veenhuizerstukken is een 
natuurgebied dat zijn oorsprong 
dankt aan een dergelijk vloeiveld.

Na de vloeivelden was het 
stankprobleem niet weg, dit probleem 
is pas zeer recent met de grote facelift 
van de veenkoloniën opgelost. [van 
der Veen, 2012]

Stadskanaal dankt haar korte 
succesperiode aan de veenontginning 
in de Drentse monden. De industrie 
die ontstond zoals moutwijn, 
brouwerijeen en glasblazers 
hadden allemaal een kort bestaan. 
Scheepswerven moesten concurreren 
met de al aanwezige scheepsbouw in 
Veendam en Pekela’s. Voornamelijk 
de middenstand profiteerde van het 
korte succes in de Monden. Ook 
de opkomende handel in Ter Apel 
met Hannover zorgde voor extra 
welvaart. In Stadskanaal ontstonden 
vele winkeltjes en kleine ambachten. 
[Buursma A. e.a. 2009]
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instorten industrie en 
economische crisis.
In het begin van de 20e eeuw 
begon het economisch klimaat om 
te slaan. In de veenkoloniën had 
altijd al armoede bestaan onder de 
landarbeiders die vaak slechts in 
bepaalde seizoenen werk hadden. 
Aan het einde van de 19e eeuw 
kwam langzaam een einde aan de 
veenontginning. Dit was enerzijds 
omdat het veen gewoon op raakte en 
anderzijds dat steenkool als brandstof 
snel in opkomst was. [Coolen, 1877] 
Waar tijdens de 1e wereldoorlog er 
nog een tekort aan steenkool heerste 
waardoor de industrie overeind bleef, 
stortte dit na de oorlog (1914) geheel 
ineen. Hiernaast waren het na de 
oorlog voor de Strokarton industrie 
en Aardappelindustrie magere jaren. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Na de oorlog steeg het aantal 
werkelozen zo snel dat de staat 
moest ingrijpen. Zo ontstonden 
er werkverschaffingsprojecten 
in Westerwolde. De heiden van 
Westerwolde werden in het kader van 
werkverschaffing ontgonnen. 

Daarnaast werd de heiden in 
het plangebied in het kader van 
werkverschaffing opnieuw bebost 
[Kuper, 2006], een investering waar 
we nu het bosrijke landschap in deze 
gebieden aan te danken hebben.

Om verschillende redenen zijn 
de verschillende industrieën 
verdwenen. Zo was het veen op en 
stortte turfwinning in, werdt het 
glasblazen minder door gebruik 
van ander verpakkingsmateriaal [de 
Vries G., & Waterbolk H.T. 2005], 
verdween strokarton door het 
vervaardigen van karton uit andere 
grondstoffen,[Broekhuis & Marsman, 
1986] kromp de markt voor 
aardappelzetmeel door de komst van 
maiszetmeel [Meijer, 2010] en stortte 
de scheepsbouw ineen door de komst 
van het gemotoriseerd verkeer. De 
problemen traden allemaal ongeveer 
gelijk op en zorgde samen voor de 
grootse armoede. De veenkoloniën 
bleek moeite te hebben zich aan te 
passen aan de moderne tijd. [Buursma 
A. e.a. 2009]

industrie en sociale woningbouw

Door het stimuleren van het 
vestigingsklimaat zij er tijdens deze 
economische probleemtijd een aantal 
bedrijven gevestigd in het gebied. 
Geheel volgens de toen heerstende 
bedrijfsvoering werden voor arbeiders 
speciale woningen gebouwd.
Het agodorp in ter Apel is gebouwd 
voor werknemers van AGO, 
Maatschappij voor het drogen, 
veredelen en verwerken van hout. 
[Van der Molens, 2013]

Door de woningwet in 1901 werden 
veel krotten in het gebied illegaal 
verklaard. Vanaf deze periode 
gingen gemeenten in het gebied een 
uitbreidingsplannen opstellen.[Brood 
P. e.a. 2005] Een ander voorbeeld 
van sociale woningbouw uit deze tijd 
is Parkwijk in Stadskanaal, welke tot 
de rijksmonumentenlijst behoort. 
[Buursma A. e.a. 2009]
Deze woningen zijn kwalitatief veel 
beter dan de woningen na de 2e 
wereldoorlog. 
[Panman, Possel, & van Oudeheusden, 
1992]
Zo zijn de woningen van parkwijk 
in Stadskanaal ook monumentaal 
verklaard. [Rijksmonumenten.nl]

ExTRA I.b: NAooRLogse oNtwikkeLiNgeN
De naoorlogse periode was een tijd van overheidsbemoeienis. In dit deel wordt 
omschreven hoe de huidige problematiek in het plangebied is ontstaan. De ruimtelijke 
consequenties van de naoorlogse ontwikkelingen zijn geen onderdeel van de 
typologieën.
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spoorwegen.

Laat 19e eeuw was de Veenontginning op 
zijn hoogtepunt, en Stadskanaal groeide 
alleen maar. Veendam en de Pekela's 
kende een welvarende industrie  en de 
Veenkoloniën deden het economisch 
gezien goed.
 
Vandaar dat in 1860 de regering besloot 
spoorlijnen in het gebied aan te leggen.  
Dit begon met het spoor van Groningen 
naar Duitsland via Nieuwe Schans in 
1868 en tussen Groningen en Meppel in 
1870.

De NOL spoorweg liep van Zwolle tot 
aan Delfzijl. En liep via Emmen naar 
Gasseltnijeveen waar deze afboog naar 
Stadskanaal. Later werdt een aftakking 
naar Assen gemaakt.  [van Wissen, 2013]

Pas in 1910 werdt de lijn tussen 
Stadskanaal en Zuidbroek geopend, 
later is voor een korte periode de lijn 
doorgetrokken naar ter Apel. Na de 2e 
wereldoorlog bleken al deze spoorwegen 
niet meer rendabel te zijn, in ca 1965 zijn 
de spoorwegen in het plangebied allemaal 
opgeheven. Recentelijk is  alleen het deel 
tussen Veendam en Zuidbroek heropend.

Rond 1900 waren stoomtramlijnen zeer 
in trek. In ter Apel (nu een uithoek van 
het land) waren 4 stations met lijnen naar 
Delfzijl, Dedemsvaart, Zuidbroek en 
Hogeveen.  [Buursma A. e.a. ,2009] 

Afb. 1e Spoor-tram wegen in Drenthe en Oost Groningen 1920-1936 [Zandbergen, 
Boerkema &Jansen, 1979]
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1945 tot 1980
De industrialisatie van Nederland 
zou zich moeten ontplooien in de 
economische achterstallige gebieden. 
Het beleid van centrale decentralisatie 
wees de toekomstige industriekernen 
aan om de economie in deze regio’s 
te versterken. Dit werdt centrale 
decentralisatie genoemd. [C.J.M., S., 
& Taverne, E. ,2000]

In deze tijd was juist de economische 
situatie in de nieuwe Veenkoloniën 
armzalig (Zuid-oost Drenthe, Drentse 
monden, Emmen en Stadskanaal) en 
alle pogingen tot verbetering (zoals 
werkverschaffing) hadden tot niets 
geleid. In het plangebied werd een 
hoofd- industriekern aangewezen en 
een sub-industriekern. Emmen werd 
de hoofdkern en groeide onder leiding 
van Enkalon in rap tempo uit tot 
industriestad. [C.J.M., S., & Taverne, 
E. ,2000] 

Stadskanaal kenden in mindere mate 
een gelijke ontwikkeling door de hand 
van Philips. [Buursma A. e.a. 2009]
Deze uitbreiding was veelomvattend 
want Philips stelde eisen aan de 
stad, zoals een schouwburg en een 
vliegveld. Daarnaast ontstond het 
winkelcentrum in 1962. De eis 
met de grootste impact was die van 
woningbouw. Voor de fabriekswerkers 
diende woningen gebouwd te worden. 
In deze tijd werden bijvoorbeeld de 
Philipsflats gebouwd. 

Daarnaast zijn er drie nieuwe 
woonwijken ten Oosten van het 
kanaal gebouwd (ter Maas I, II 
en III). Eentonig en saai was het 
oordeel van de bewoners. [Buursma 
A. e.a. 2009] In andere delen 
van de Veenkoloniën werden de 
ontwikkelingen niet gestuurd door 
een specifiek bedrijf. Wel werden hier 
echter gunstige vestigingsvoorwaarden 
gesteld waardoor ook in andere 
dorpen de industrie groeide. Ook 
hier werden veel nieuwe woonwijken 
werden bijgebouwd, zoals in ter Apel, 
Mussel en Veendam.'krt 5e. p.16' 
[Brood P. e.a. ,2005]

winkels

In de jaren 60/70 veranderde het 
consumptiegedrag van de bevolking. 
Door de jaren heen ontstonden overal 
moderne winkelcentra ‘krt. 6e p.25. 
Deze centra zijn veelal gebouwd in 
het geloof dat iedere stad / dorp een 
centraal centrum moet hebben met 
een concentratie aan voorzieningen. 
Deze nieuwe centra passen echter 
niet altijd in de oorspronkelijke 
kanaalstructuur, waardoor relatie met 
de oorspronkelijke structuur ver te 
zoeken is. 
Deze trend heeft zich vooral in de 
veenkoloniën voltrokken. [Brood P. 
e.a. ,2005]

Demping kanalen, nieuwe 
infrastructuur.

In deze tijd van praktische 
planologische maatregelen zijn tevens 
veel van de buiten gebruik geraakte 

kanalen verdwenen’krt 11e p .40’, 
Vooral in de Drentse Monden heeft 
dit het straatbeeld totaal veranderd. 
De voornaamste reden was natuurlijk 
de heilig verklaarde auto die door 
de veenkoloniale waterstructuur 
gehinderd werd.
Naast demping zijn er op enkele 
plaatsen nieuwe wegen gebouwd 
buiten de oorspronkelijke 
nederzetting om, zodat daar ter 
plaatsen het kanaal niet gedempt 
hoefde te worden, zoals bij de Pekela’s 
en Stadskanaal.

Ruilverkaveling

Ruiverkaveling is al goed op gang 
gekomen na de 2e wereldoorlog 
en heeft grote invloed gehad in de 
transformatie van landelijke gebieden 
in Nederland.[van den Bergh, 2004] 

In het plangebied is dit natuurlijk 
niet anders. Hoewel er geen kaart 
is gemaakt van de ruilverkavelingen 
in het gebied kan gezegd worden 
dat de ruilverkaveling in de oudere 
veenkoloniën en Oldambt pas laat 
op gang is gekomen. [Voerman, 
2001] Door het beklemrecht werd 
het samenvoegen van kavels juridisch 
ingewikkeld. Met de komst van 
ruilverkaveling werden ook de boeren 
bedrijven groter. Door ruilverkaveling 
en modernisatie is de werkgelegenheid 
in de agrarische sector afgenomen.
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1980 tot heden
Dit hoofdstuk gaat in op de 
ontwikkelingen in het gebied 
die de laatste ca. 30 jaar hebben 
plaatsgevonden. De afgelopen jaren 
kenmerkt het platteland zich door een 
teruglopende bevolking. Desondanks 
toont de kaart ‘krt 5e p.16’ dat het 
bebouwde gebied behoorlijk gegroeit 
is. Uit onderzoek blijkt dat de 
openheid van het platteland de laatste 
25 jaar meer is afgenomen dan in 
1950 tot 1975. 

Van productielandschap naar 
consumtielandschap

Volgens veel literatuur wordt het 
post-moderne landelijke gebied 
gekenmerkt door de transitie 
van een puur landbouw gericht 
productielandschap naar een op 
recreatie, toerisme en wonen gericht 
consumptielandschap. [Den Hartoch, 
2006] Deze transitie heeft tot gevolg 
gehad dat er veel bijgebouwd is in het 
platteland.

Bungalows en Boerderettes
De markt is er al geruime tijd achter 
dat potentiele klanten in landelijke 
gebieden veel goedkope grond 
en een aantrekkelijke natuurlijke 
omgeving verwachten. Vaak wordt 
er een geromantiseerd beeld van de 
landelijke omgeving geschetst. Veel 
plannen worden door marktpartijen 
geïnitieerd.
 

De bebouwing is vaak speculatiebouw, 
waarbij keuzevrijheid als belangrijk 
criterium wordt aangedragen. 
Typisch is de boerderette. Deze grote 
vrijstaande woning is ontworpen 
om eruit te zien als een boerderij, 
maar functioneert zo niet. Deze 
boerderettes liggen vaak dicht tegen 
elkaar op relatief kleine kavels en 
hebben een generieke boerderijstijl 
die niets met de regio van doen heeft. 
[Rooijakkers & e.a., 2002] Deze 
woonwijken zouden dan ook overal 
in Nederland gebouwd kunnen zijn. 
Een voorbeeld van deze woonvorm is 
Haverlanden in Eext, Draaikampen 
bij Borger en de Wenakkers in Annen.
Deze vorm van wonen heeft een groot 
verband met het eerder genoemde 
Drenthenieren. Juist mensen die met 
pensioen zijn, zijn op zoek naar rust, 
natuurschoon en ruimte. Veelal is 
deze vorm van wonen te vergelijken 
met een permanente vakantie.

water bouwen.

Recentere bouwopgaven in 
voornamelijk het veenkoloniale deel 
van dit gebied zijn gekoppeld aan 
een wateropgave. Deze woonwijken 
hebben een grote herkenbaarheid op 
de topografische kaart. Ze hebben 
vaak een geïsoleerd karakter en zijn 
omringt door een kunstmatig meer. 
Veelal zien we een boom structuur 
waarbij de takken als schiereilanden 
in het water steken. Aan deze Cul 
du sac’s liggen veelal de bungalows 
en boerderette’s, vergelijkbaar met 
elders in het plangebied. Een aantal 

voorbeelden zijn de woonwijken 
Langebosch in Veendam, Waterland 
in Stadskanaal en Rundehaven in Ter 
Apel. 

Vakantieparken

Voornamelijk op de hondsrug 
vinden we een grote hoeveelheid 
vakantieparken. Dit zijn vaak 
geïsoleerde afgebakende gebieden 
waar vakantiehuisjes / bungalows, 
stacaravans of campings zijn 
gerealiseerd. Deze nederzettingen 
zijn daarnaast ook veelal op de 
ontsluitingswegen en niet op 
de aangrenzende nederzetting 
aangesloten.
Op de kaart ‘krt 6e’ is te zien dat 
deze bungalowparken qua omvang 
vaak groter zijn dan de aangrenzende 
authentieke dorpen, en dus een grote 
ruimtelijke impact op het gebied 
hebben. Vaak door de grote mate van 
isolatie vormen deze parken blinde 
vlekken in het landelijke gebied. 
Een enkele keer worden woningen en 
vakantie zelfs gecombineerd zoals bij 
Parc Sandur in Emmen waar een helft 
vakantiewoning is en de andere helft 
koop. 

industrie en bedrijventerreinen.

We zien op de kaart tevens dat 
de laatste 30 jaar het oppervlakte 
in bedrijventerreinen rondom 
de belangrijke verbindingswegen 
is gestegen. Hierbij is het grote 
industrieterrein in Emmen als 
voorbeeld te noemen.
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In de typologieën tabel 'hfds. 
Typologische analyse p. 44' wordt 
slechts onderscheid gemaakt in 
twee gebieden: Groningen (rood)en 
Drenthe / Westerwolde (groen). De 
overeenkomsten tussen Westerwolde 
en Drenthe zijn veel sterker als de 
verschillen. Westerwolde en Drenthe 
resulteren in variaties op typologieën, 
en niet in totaal verschillende 
nederzettingen. Dit is de rede dat deze 
regio’s samen zijn beschreven.

hondsrug en westerwolde
Boeren marken

Met de groei van middeleeuwse 
dorpen werd een vorm van 
bestuurlijke organisatie noodzakelijk: 
de marken (wanneer is onbekend, 
eerste officiële mark ontstond in 1470 
maar ze bestonden ongeschreven 
waarschijnlijk al veel langer) [Buursma 
A. e.a. 2009]

Deze marken bestonden uit de boeren 
van het dorp en iedere inzittende 
was eigenaar van een percentage van 
de woeste gronden. Dit percentage 
omvat de hoeveel vee je mocht weiden 
op gezamenlijke gronden. Wanneer 
je bijvoorbeeld een eigendomsaandeel 
had van 10% dan mocht je maximaal 
20 schapen laten grazen op de 
gezamenlijke gronden.

Omdat vele esdorpen lange tijd niet 
onder een strenge bestuurlijke macht 
zijn gevallen, zijn deze marken lange 
tijd de meest invloedrijke bestuurlijke 
krachten binnen het dorp geweest. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Dit is vermoedelijk ook de rede 
dat er in Westerwolde en Drenthe 
weinig bindende wetten en regels zijn 
ontstaan, er was meer spraken van 
structuren ten gevolgen van traditie. 
Verder lijken markenorganisatie 
ook minder planmatig en 
ondernemend maar meer behouden 
en probleemoplossend. Niet het 
algemene belang van het dorp ten 
opzichte van de buitenwereld stond 
voorop maar eerder de onderlinge 
verhoudingen tussen de boeren. 

Deze marken hebben later natuurlijk 
veel onderlinge conflicten veroorzaakt. 
De grenzen waren vaag en stukken 
land werden door meerdere partijen 
opgeëist, deze conflicten verergerde 
toen de woeste gronden opeens 
waardevolle turfvoorraden bezaten. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Zelfs bij het ontstaan van de Drentse 
veenkoloniën in 1800 werd er 
per boerenmark apart gehandeld. 
Iedere veenkolonie is net iets anders 
ontwikkeld, afhankelijk van het 
politieke klimaat in de mark.

westerwolde vs.. hondsrug

Westerwolde maakte na de 
secularisatie snel deel uit van 
Groningen. Veel grond was nog 
in eigendom van de marken. 
Vandaar dat ook in Westerwolde de 
boerenmarken veel invloed hadden. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Westerwolde heeft een iets ander 
landschap als de Hondsrug. Toch is 
het bovendek van zand, en bestaat 
er een contrast tussen natte en droge 
gronden. Vermoedelijk komen de 
eerste bewoners uit Westerwolde 
ook van de Hondsrug. Landbouw 
en dorpsvormen zijn daarom vaak 
sterk in overeenkomst met die op de 
Hondsrug.

Vermoedelijk had de Westerwoldse 
bevolking wel minder bouwgrond. Zo 
zijn veel nederzettingen niet helemaal 
uitgegroeid tot een dorp, deze worden 
ook wel essenzwermen genoemd. 

Daarnaast waren bewoners sneller 
geneigd om de “woeste gronden” 
(veen en heide) te betreden. Hierdoor 
zijn er vermoedelijk meer veenpaden 
ontstaan en ontstonden er eerder 
randveen ontginningen. Ook hebben 
de dorpen het veen gekoloniseerd 
voor levensonderhoud. [Buursma A. 
e.a. 2009] Dit is bij de hondsrug niet 
het geval.

In de onderwerpen geloof, cultuur, techniek en welvaart zijn er per regio grote 
verschillen. In het plangebied zijn er in dat kader drie verschillende gebieden te 
onderscheiden. De hondsrug, Westerwolde en Groningen.

ExTRA II.a: 
cuLtuuR, BestuuR
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Vervolgens zijn er verschillen zoals 
taal en wellicht cultuur (Westerwolde 
is lange tijd afgeschermd geweest 
van de buitenwereld). De marken 
in Westerwolde hebben niet de 
beperkte handel gehad die op de 
Hondsrug wel speelde, waardoor er 
minder randveenontginning plaats 
vondt. Daarnaast hebben ze ook 
nooit de handen in een geslagen om 
commercieel actief te worden in het 
veen. Echter zijn veel verschillen 
moeilijk afleesbaar in het ruimtelijke 
patroon.

Wel een duidelijk verschil is dat er 
door de ligging aan Groningen andere 
boerderijtypen te vinden als in de 
esdorpen van de Hondsrug.

groningen

Aan de andere kant kent het gebied 
een cultuur die afwijkt van Drenthe. 
Dit komt door een combinatie van 
de aanwezigheid van Friese cultuur, 
streng protestants geloof en sociaal 
economische aspecten die ontstaan uit 
de welvaart. 

Friezen

Groningen is in tegenstelling tot 
Drenthe sterk beinvloed geweest door 
de Friese cultuur. Voor de secularisatie 
waren de Ommelanden (provincie 
Groningen) deel van Friesland. In 
Friesland werd al eerder grootschalig 
veen ontgonnen,  en na de 
secularisatie waren het voornamelijk 
rijke Friese boeren en veenbazen die 
wilde investeren in het nieuwe land.

De veenontginningsmethode is 
afgeleid van de veenontginning 
in Friesland. De boerderijeen in 
Oldambt zijn afgeleid van het Friese 
kop-hals-romp type. Boerderijeen 
in de veenkoloniën en later 
Westerwolde zijn weer afgeleid van 
het Oldambster-type.

De Friese en Drentse invloeden 
zijn echter niet zo hard als de 
gemeentegrenzen. Op de kaart 
van boerderijtypen is duidelijk 
de overgang van cultuur in het 
landschap te zien. Zo kennen Drentse 
Veenkolonieën veel Friese invloeden 
'Extra II.c p.28'



-24-
Kwaliteit in 
regionale planning

Extra II.a: 
Groningen

traditie Friese veenontginning
De basis van veenontginning was 
afkomstig van friese expertise.
Zo werden boerderijeen vaak aan 
wijken gebouwd (vermoedelijk 
om  opslag in de buurt van de 
vaarwegen te hebben en om dicht 
bij de loopbrug te wonen.) Rondom 
de boerderijen werdt vaak een 
siertuin aangelegd, een stookhut 
en een moestuin. Daarachter een 
klein weiland en weer daarachter 
het bouwland. Aan de buitenzijde 
van de kavels lag ook nog een smalle 
zwetsloot voor het ontwateren van het 
Veen.

De boerderijtype is afgeleid van het 
Friese kop-hals type en kenmerkt zich 
door een grote schuurdeur aan de 
waterkant, om snel veen te kunnen 
verschepen. Oldambt ontstaat een 
ander type op rand van klei en veen, 
deze boerderijen zijn doorontwikkeld 
tot grote villa’s.

Verder lagen de boerderijeen in de 
vroege Veenkoloniën dicht tegen het 
kanaal aan (Vooral aan de zijde van 
het jaagpad is de ruimte zeer klein). 
later zijn ze verder naar achtere 
verplaatst (ca. 20 meter). Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het 
toenemende verkeer.

geloofsstroming: het piëtisme en 
welvaart.

De omschakeling naar een nieuwe 
geloofsovertuiging heeft ook een 
grote impact gehad op ruimtelijke, 
sociaaleconomische en uiteindelijk 
zelfs politieke realiteit in Groningen. 

Piëtisme is een vroomheidsbeweging 
in de Lutherse stroming van het 
protestantisme. Deze strenge stroming 
concentreerde zich meer op het in 
praktijk brengen van het christelijke 
leven. [Karels, 2005] 

Het geloof schreef voor dat 
landeigenaren zich bescheiden 
moesten opstellen en een publieke 
plicht hadden om voor hun arbeiders 
te zorgen. Uit deze tijd stammen 
keuterijen. Deze kleine boerderijen 
werden door landeigenaren voor 
hun arbeiders gebouwd. Arbeiders 
konden op deze manier gedeeltelijk 
zelfvoorzienend leven. Zo hadden ze 
bijvoorbeeld een melkkoe en beperkt 
aantal gewassen. [van der Ree, 2011] 

In de 19e eeuw werden de rijke boeren 
steeds liberaler en het verschil tussen 
rijk en arm steeg. Illustrerend voor 
het verdwijnen van de bescheidenheid 
zijn de gigantische boerderijen die in 
Oldambt zijn gebouwd.

De spanning tussen rijk en arm 
bereikt de top met de graancrisis. 
Waar een deel van de getroffen 
arbeiders zich richtte op een nog 
strenger gereformeerd geloof, werden 
andere boeren juist aanhangers van 
het sociaal anarchisme. Dit was onder 
invloed van Derk Mansholt (een rijke 
boer die opkwam voor socialistische 
standpunten). [Westerman, 1999] 
Oldambt en het oude Reiderland 
zijn uitgegroeid tot de grootste 
communistische provincies van 
Nederland en Duitsland (Waarin 
Reiderland gedeeltelijk ligt). [Köller, 
2006]

Politiek gezien is zelfs afgelopen 
verkiezingen (september 2012) 
Veendam geëindigd als grootste 
Partij van de Arbeid gemeente van 
Nederland. In Bad Nieuwe-Schans 
is recentelijk een Lenin standbeeld 
geplaatst. 
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De ruimtevormdende regels zijn:
1594: Stimulatieregelingen voor 
landbouw en veenontginning.
1594: Bepalingen voor nieuwe 
koloniën.
1765: Nieuwe bepalingen voor 
nieuwe koloniën.

1594: 
stimulatieregelingen 
voor landbouw en 
veenontginning.
Twee wetten hebben grote invloed 
gehad op de ontwikkeling van 
de bestaande nederzettingen in 
Groningen.

Recht van opstrek

Dit is het recht om alle gronden in  
het verlengde van de kavels zonder 
transactie op te eisen en in cultuur 
te brengen. Dit gelden voor zowel 
gronden achter de huidige kavels 
en gronden aan de overkant van 
de weg. Met het inpolderen van de 
Dollard kwam het kleilandschap vrij 
te liggen. Randdorpen tussen klei en 
veen konden met dit recht aan beide 
kanten grond opeisen. Zo ontstonden 

landbouwkavels die relatief smal (ca. 
100 m) en heel lang waren (tot 2 
km). De erfafscheiding werd bepaald 
door de gegraven zwetsloten (de 
ontwateringssloten lootrecht op de 
weg), de lengte van de sloot bepaalde 
het gewonnen land. [Hofstee, 1940] 
De plaatsnaam Kibbelgaarn (tussen 
Meeden en Pekela) is afkomstig van 
een conflict tussen Boeren die hun 
gronden via deze regeling wilde 
verlengen maar met de achterkant 
van hun kavels bij andermans kavels 
uitkwamen. [Achterop, 1969]

Doordat ook buitendijkse kwelders 
geannexeerd mochten worden op 
deze manier, kwamen de dijken onder 
verantwoording van de desbetreffende 
boer. [Museum Hoogeland, e.a., 2005]

Beklemrecht

Dit recht is uniek en in de provincie 
Groningen. Door permanenten 
bewoning op een gepacht stuk grond 
te bouwen, ‘beklemt’ de pachter de 
grond.

Dit betekend dat de pachtprijs een 
vast bedrag wordt dat niet verhoogd 
kan worden (ook niet door inflatie). 
tegelijkertijd betekend dit dat 
landbouwgronden niet opgesplitst 
mogen worden zonder toestemming 
van de eigenaar. (Iets wat gebruikelijk 
was bij vererving aan kinderen) 
Dit recht is onopzegbaar en dus 
eeuwigdurend.

De pachter werdt onder deze regel de 
Meier genoemd.
Als de verpachter de stad Groningen 
was (dit was vaak het geval op 
kloostergronden), dan werd de 
pachter Stadsmeier genoemd. 
Doordat de stad nooit de pacht heeft 
opgezegd  komt deze regel nog steeds 
voor in de provincie Groningen. 
[Pothast]

ExTRA II.b: 
RegeLgeViNg gRoNiNgeN
Na de secularisatie in 1594 hebben beslissingen van de stad Groningen veel invloed gehad 
op ruimtelijke ontwikkeling van nederzettingen. Hier zijn een aantal harde regels en 
wetten door ontstaan. Iedere regel of wet is natuurlijk verbonden aan een periode. Drenthe 
kent geen dergelijke regelgeving.

Afbeelding 3e: Recht van opstrek: Annexatie grond in het verlengde van het kavel.

Afbeelding 2e: Beklemrecht: Woningen ‘beklemmen het kavel’



-26-
Kwaliteit in 
regionale planning

Extra II.b: 
1594: Bepalingen voor nieuwe koloniën.

stimulatie welvaart

Het recht van optrek zorgde voor een 
makkelijke en goedkope manier om 
grond te winnen. Het Beklemrecht 
zorgde voor een jaarlijks relatief 
steeds lagere pachtsom. Hierdoor 
hielden boeren geld over om te 
investeren in hun agrarisch bedrijf. 
Daarnaast was wettelijk bepaald dat 
de gigantische agrarische kavels niet 
opgesplitst mochten worden waardoor 
de bedrijven groot bleven. Dit in 
combinatie met rijke klei en lucratief 
veen, resulteerde in gigantische 
boerenbedrijven en grote welvaart.
[Museum Hoogeland, e.a., 2005]

1594: Bepalingen voor 
nieuwe koloniën.
conditiën vande Verhuyringhe

Voor de Veenkoloniën in eigendom 
van particulieren (zoals Veendam) 
is het niet duidelijk of zij de zelfde 
regels hebben gevolgd als de pachters, 
toch is het waarschijnlijk. Uit 
waarnemingen blijken de ruimtelijke 
kenmerken overeen te komen, dit 
zal mogelijk het resultaat zijn van 
contracten die de particulieren 
moesten afsluiten om bijvoorbeeld de 
Groningse kanalen te bevaren.
De regels worden ook wel het 
Magna Charta van de Veenkoloniën 
genoemd omdat ze zo bepalend zijn 
geweest voor de ruimtelijke structuur. 
[Buursma A. e.a. 2009]

Veel van de veenkolonisatie kwam 
voort uit Friese expertise, veel van de 
regels zijn afgeleid van deze expertise.   
[Hogezand-Sappemeer, 2010]

•  Alle veenpercelen worden 20   
 roeden (ca. 80meter) breed;

•  Zorg dragen voor de kwaliteit van  
 de wijken en kanalen;

•  Een voetpad langs de wijken   
 (8 voet breed);

•  Zorg met de nabuyr (de buren)  
 voor een Drey-holt over de wijken  
 (Hout draaibruggetje);

•  Zorg voor ‘Tillen’ (Hoog bruggetje 
waar schepen  onderdoor   
kunnen) bij  gemeenschappelijke  
 wijken of kanalen;

•  Onderhoud van de weg door   
 aanliggende boerderijeen

•  Verplichting van het bouwen   
 van een huis;

•  Verstrekking van stadsdrek   
 voor bemesting van ontgonnen  
 veengronden; (hoogezand en   
 Sappemeer)

•  Huur: 1/4e van het gewonnen   
veen.

•  Ontgonnen land was 8 jaar 
huurvrij;

•  Algemene voorwaarden voor de  
 methode van ontginning.

[Hogezand-Sappemeer, 2010], 
[Buursma A. e.a. 2009],[van den Broek 
J. e.a. (2003)]

Afbeelding 4e: Conditiën van Verhuyringhe: Uiterlijk resultaat regelgeving



Extra II.b: 
1594: Bepalingen voor nieuwe koloniën. -27- Extra II.b: 

1765: Nieuwe bepalingen voor nieuwe koloniën.

Kwaliteit in 
regionale planning

1765: Nieuwe bepalingen 
voor nieuwe koloniën.
Zoals eerder vermeld, was met de 
aanleg van het Stadskanaal de intentie 
van de stad, totaal omgeslagen.

In plaats van het exploiteren van 
veen, en het controleren van de 
turfwinning, werd er overgegaan naar 
het exploiteren van het kanaal. Winst 
zou niet meer direct moeten komen 
uit het verhuren van veengronden 
maar uit de tol van het kanaal en 
handel in de stad Groningen.

Ruimtelijk gezien ontstond door deze 
omslag een andere soort veenkolonie. 
De stad verkocht voornamelijk een 
smalle strook grond aan weerzijde van 
het kanaal.
De controlerende en strikte regels 
maakte plaats voor een vrije indeling 
van kavels waar iedereen op kon 
bouwen wat men maar wilde. De stad 
voorzag in het kanaal, de rest werdt 
aan de markt overgelaten. De regels 
die bij deze vorm gelden.
•  Kaveldiepte: een strook van ca. 

80 meter aan weerszijde van het 
kanaal;

•  400 meter (100 roeden) verlenging 
van het kanaal per jaar;

•  Kanaal als hoofdas waaraan 
nieuwe diepen (Bevaarbare 
kanalen) gegraven konden worden 
door particulieren partijen.

•  Geen vaste breedte van verkochte 
kavels. [Buursma A. e.a. 2009]

Afbeelding 5e: Standplaatsen: Kavels vaste diepte, varierende breedte.
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ExTRA II.c: BoeRDeRijtypeN

Friese type
Het Friese basistype is gebouwd 
vanuit de tasruimte. Dit is de ruimte 
waar het veevoer en later ook de 
oogst in opgeslagen wordt. Het gaat 
om een vierkant vlak, met op de 
hoeken vier houten palen. Deze palen 
zijn met houten liggers verbonden. 
Vervolgens is hier de kap overheen 
opgetrokken. Om de tasruimte heen 
worden andere functies gebouwd 
zoals het woongedeelte en de stallen.  
In akkerbouwbedrijven ontstond de 
behoefte de tasruimte te vergroten. 
Dit gebeurde door op de zelfde wijze 
nieuwe schuren aan de achterzijden 
bij te bouwen en vervolgens de 
dakconstructie door te trekken. Zo 
ontstaat er een lange schuur. 

Wanneer de schuur te lang zou 
worden werdt er door boeren een 
schuur met apparte kap, naast de 
oorspronkelijke schuur gebouwd. Een 
andere rede om een extra schuur te 
bouwen naast de oorspronkelijke was 
voor het apart houden van het vee en 
het voer. Later werdt de hooiopslag 
echter boven het vee geplaatst.

Bij een voornamelijk akkerbouw-
bedrijf was het gebruikelijk om in de 
schuurgevel aan de langs-kant van de 
graanopslag een grote deur te maken 
waar voertuigen in konden rijden.

Het Friese-type heeft al snel een 
scheiding tussen woonhuis en schuur 
gekend. Een apart woonhuis werd 
dan voor de oorspronkelijke schuur 
gebouwd, vaak werd de kap dan 
doorgetrokken. ‘afb. 6e’
Het Oldambster-type is de basis voor 
vele varianten, en het overheersende 
type in het plangebied.

oldambster boerderij

Oldambtsterboerderijen zijn grootse 
boerderijen. Deze boerderijen 
weerspiegelen de rijkdom van het 
boerenbedrijf. Het dak is vaak aan de 
voorzijde afgevlakt (een wolfseind). 
De schuur en het woonhuis delen een 
nok, zoals gebruikelijk bij de meeste 
Groningse boerderijen. Het woonhuis 
is echter wel los tegen de schuur 
aangebouwd.

Aan de zijkanten kan de zijgevel 
verspringen, deze uitbreidingen van 
de schuurcapaciteit heten krimpen. 

Juist op de kleigronden van Oldambt 
zijn de schuren vaak uitgebreid, de 
bedrijven waren hier groot en men 
wilde hier het graan binnen opslaan. 
Het was namelijk elders gebruikelijk 
om graan in graanbergen of in open 
veldschuren op te slaan.[van der Ree, 
2011]
Totaal kan de boerderij inclusief 
schuur vaak tot ca. 65 meter lang 
worden [Google maps, 2008]. 
Daarna achtte men het praktischer 
om een nieuwe schuur naast de 
oorspronkelijke te bouwen.

Veenkoloniale boerderij

Veenkoloniale boerderijen zijn een 
variatie op het Oldambtster-type. 
Ze zijn kleiner, en daarnaast is in de 
schuur de indeling anders door de 
beperkte hoeveelheid vee. [Fockema 
Andreae, Hekker, & ter Kuile, 1958]
Bij Rijksmonumenten is de 
Veenkoloniale boerderij beschreven als 
een Oldambster boerderij. Specifieke 
kenmerken zijn er echter wel. 

Naar de verschillende monumentale boerderijen is extra onderzoek verricht. De 
verschillende boerderijeen tonen namelijk duidelijk de invloedssfeer van de Friese en 
Drentse cultuur in het gebeid. Naast cultuur is ook de bodem en wijze van landbouw 
/ ontginning, belangrijk voor de indeling en typering van de boerderijen. 

Afbeelding 6e: Boerderij Friese basistype. Constructieprinciepen
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Zo kennen deze boerderijen grote 
schuurdeuren (baander) aan de kant 
van de wijken, Hierdoor werdt het 
mogelijk om gemakkelijk goederen 
te verschepen. [Limperg, K., & van 
Gelderen, W. ,1938]

halle- type
Het Halle-type komt voor in een 
groot deel van Nederland.
Dit type boerderij heeft een hoge 
middenbeuk en 2 lage zijbeuken 
die verbonden zijn door de 
kapconstructie. 

Het bijzondere van de oorspronkelijke 
boerderijen is dat het woon en 
stalgedeelte in één ruimte lagen. 
Hierbij woont het gezin in het 
midden, aan de zijkanten zijn de 
stallen. Op een zolder werd hooi 
bewaard. Dit oorspronkelijke Halle-
type is grotendeels verdwenen. Latere 
boerderijen van dit type werden van 
baksteen gebouwd en hadden een 
gescheiden woon en stalgedeelte. 

Opvallend is de schoorsteen in 
het woondeel, die kwam uit op de 
stookruimte. (afb xx)
Op de kaart zijn de verschillende 
Halle varianten niet gekleurd, 
door de tijd heen zijn er heel veel 
varianten ontstaan. Hieronder zijn 
de belangrijkste voor dit gebied 
beschreven. [Gerding, Encyclopedie 
Van Drenthe, 2003]

halle-type met baander aan de 
achtergevel/ zijgevel

Drie varianten van het hallenhuis 
hebben te maken met plaatsing van 
de Baander (de dubbele schuurdeur). 
twee varianten hebben de deur aan de 
achterzijde in de achtergevel.
Echter bij een variant loopt de stal 
aan twee zijdes van de baander door, 
waarna vervolgens het dak over de 
baander wordt getrokken.'afb.7e Bij 
de tweede variant loopt de schuur niet 
door.

De laatste variant heeft de baander 
aan de zijkant. Dit had te maken 
met de ligging ten opzichte van 
de weg. Deze variant zorgt voor 
een ander indeling en voor meer 
hooiopslagplaats. 

Dubbel boerderijeen

Dit zijn 2 hallenhuizen die met 
de kop aan elkaar zijn gebouwd 
waardoor er een gebouw ontstaat. 
Het grootste bedrijf heeft meestal een 
langsdeel (stallen zijn in de lengte 
geplaatst) met een achter deur, het 
kleinste bedrijf een dwarsdeel (stallen 
dwars geplaatst, deuren aan de 
zijkant)

Later zijn op het erf van deze Drentse 
boerderijen extra woongedeelten 
gebouwd, zogenaamde ouderhuizen 
(voor ouders van de boer) en extra 
stallen zoals potstallen.

Afbeelding 7e: Boerderij Halle-basistype. Constructieprinciepen
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hybride type
westerwoldse boerderij

Boerenbedrijven in Westerwolde 
zijn altijd kleiner gebleven dan die 
in Oldambt. Echter naast verschillen 
in afmetingen afkomstig door 
welvaartsverschillen, is hier ook de 
invloed van Drenthe te merken. Zo 
zijn veel oorspronkelijke schuren van 
het Drentse halle-type helemaal of 
gedeeltelijk vervangen door Friese 
schuren. 

Deze boerderijen hebben een 
grote ruimte die van het woondeel 
doorloopt naar de achterruimte 
en waardoor aan zowel de voor al 
achtergevel grotere dubbele deuren 
ontstaan. [Landleven. 2007], Aan de 
voorzijde zitten deze dubbele deuren 
vaak in de voorgevel. 
[Tamis, 2008]

Deze boerderij komt niet alleen voor 
in Westerwolde maar ook in het 
noorden van Drenthe ‘krt 7e’. Ze zijn 
ontstaan in de gebieden die onder 
de invloed van Groningen vielen. 
Smeerling is een gehucht met veel 
goede voorbeelden.

krimpenboerderijen

Dit boerderijtype bestaat ook uit een 
combinatie van Frieseboerderijen 
en het halle-type. Waar de schuur 
de constructie kent van een Halle-
type wordt een woonhuis met 
krimp (versmalde overgang van 
woongebouw naar schuur)volgens 

Friese traditie  aan de schuur 
gebouwd. Deze bedrijven zijn zo 
groot dat in kleinere zijbeuken 
genoeg ruimte was voor doorrijdende 
voertuigen. De schuur had aan de 
voor en achterzijde een baander. Dit 
type is voornamelijk te zien in de 
Drentse veenontginningen.
[Gerding, 2003]

Bijzondere boerderijen
Villa Boerderijen.

In de veenkoloniën en Oldambt 
werdt voor de schuur regelmatig een 
Villa-woondeel gebouwd. Dit waren 
vaak woningen voor fabriekseigenaars, 
die paarden hielden in de stallen. 
[Gerding, 2003]
Concentraties van Villa’s zijn te 
vinden in Borger-Compagnie en 
Bellingswedde. Echter in de Drentse 
Monden en kleiontginningsdorpen 
staan er ook een aantal. Een villa voor 
een Halle- type schuur behoord tot 
de type: krimpenboerderij. Een Villa 
voor een Friese-Schuur behoord tot 
het type: Oldambster-boerderij.

keuterijen

Deze miniatuurboerderijen werden 
gebouwd voor de arbeiders in dienst 
bij de grotere boeren. Keuterijen zijn 
typisch van het gebied en zijn in een 
andere vorm ook in Noord-Brabant te 
vinden.[van der Ree, 2011] 
Echter wat deze keuterijen 
bijzonder maakt is dat dit miniatuur 
Oldambster boerderijen zijn, en de 
zelfde kenmerkende vorm hebben.

De boer van een dergelijke woning 
bezat zo een a twee koeien, waarvan 
melk verkocht kon worden. Deze 
boerderij kent een binnenruimte 
waar het vee samen met de bewoners 
woonde. Deze boerderijen hadden 
ook een kleine lap grond voor 
agrarische doeleinde.
 De constructie was simpel en 
armoedig, een bakstenen gevel met 
een achterliggende constructie van 
plaggen en hout. [van der Ree, 2011] 

Later werden voor arbeiders, 
veenarbeiderswoningen gebouwd. 
In Groningen zijn er veel Keuterijen 
te vinden in de kleiontginnigings 
dorpen, daarnaast zijn er keuterijen 
in het noorden van Drenthe. 
Slechts enkele van de keuterijen zijn 
rijksmonument, in werkelijkheid zijn 
er veel meer keuter-achtige panden te 
vinden in het gebied.

Kaart 7e
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kerken en godsdienst
Om grip te krijgen  op culturele 
verschillen in het gebied is onderzoek 
gedaan naar de verschillende 
kerkelijke organisaties.
Totaal zijn er vier stromen in kaart 
gebracht en een groep onbekende. 
Het gaan om Katholiek en drie 
protestantse stromingen. De 
protestantse stromingen zijn verdeeld 
in drie groepen aan de hand van meer 
restrictieve stromingen tegenover vrije 
stromingen.

De vrije groepen zijn vaak evangelisch 
van aard. In de middengroep vinden 
we de protestantse kerk zoals de PKN.
Christelijk gereformeerde groepen zijn 
onder de restrictieve groep geplaatst.

Het totale gebied is overwegend 
protestants. Echter vanuit Duitsland 
zijn katholieke nederzettingen gesticht 
in de Veenkoloniën. We zien in zuid-
oost Drenthe en de Veenkoloniën 
een beperkt aantal katholieke 
gemeenschappen. [Buursma A. ,2009]
 
Op de Hondsrug en in Westerwolde 
zijn er veel minder gemeenschappen 
te vinden als in de Veenkoloniën 
en Winschoten. De grote variatie 
van christelijke organisaties in de 
Veenkoloniën is afkomstig van 
immigranten uit alle delen van 
Nederland (en Duitsland), die hun 
eigen geloof meenamen. [Buursma A. 
,2009]

Afbeelding 8e: Kerkje Musselkanaal (jan. 2013 te koop aangeboden)[Google,2010]
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weidelandschappen
Het gebied kent twee verschillende 
weidelandschappen. De Hondsrug en 
Westerwolde. Dit landschap bestaat 
uit een combinatie van verschillende 
bodems, zoals keileem en veen. Zand 
is de voornaamste ondergrond.

De hondsrug

De meest geopperde theorie over 
het onstaan van de Hondsrug is die 
van ijsstuwing. [Huig P., & Lobstein 
J.,1991]I
In het Saaliën (de op een na laatste 
ijstijd) is een enorme ijskap vanuit 
Scandinavië, Drenthe in gestuwd. 
(Ca. 150.000 v. Chr..).
IJsstromen in het gebied sleten 
vervolgens groeven in de gestuwde 
bodemlaag, hierdoor ontstonden grote 
hoogteverschillen (tot 50 meter!)
[“Natuurontwikkeling in het dal van 
de Hunze,”2012] . Dit proces wordt 
glaciale erosie genoemd. Hierdoor is 
het zogenaamde Hondsrugsysteem 
ontstaan. Dit systeem bestaat uit 
vijf noord-noord-west georiënteerde 
zandruggen.'’krt 9e’

Ook zijn er door erosie droogdalen 
ontstaan. Dit zijn inkepingen in 
de flanken van de zandruggen en 
zijn op een enkele plaats zo diep 
dat ze geheel door de zandrug 
heensnijden zoals de gekanaliseerde 
stroom bij Borger.[“Waarnemingen 
aan het Hondsrugsysteem,”2012] 
Deze inkepingen zijn te zien op de 
hoogtekaart. 'krt.9e'

De bodemlaag die door het landijs is 
achtergelaten wordt keileem genoemd 
en komt uit Scandinavië. Deze 
laag bestaat uit klei, leem, grint en 
zwerfkeien. 
Een belangrijke eigenschap 
van keileem is de slechte 
waterdoorlatendheid. 
[“Keileem,”2004]

De laag keileem is door de tijd heen 
steeds verder opgevuld en uitgevlakt 
met zandachtig materiaal, waardoor 
het verschil tussen dal en top steeds 
kleiner is geworden. (helling van 6 m 
op 200 m). Deze zandige lagen zijn 
juist zeer sterk water doorlatend.
[Huisman, 2011]

water: Beken

De combinatie tussen het sterk 
waterdoorlatende zand, de 
hoogteverschillen en het slecht 
doorlatende keileem geven de 
Hondsrug zijn bijzondere uiterlijk. 
Het water stroomt snel naar de lage 
gebieden waar het water door kwel 
aan de oppervlakte komt.  Vervolgens 
stroomt het water weg in een beek of 
komt vast te liggen en ontwikkelt zich 
tot veen.

Door dit proces worden de hoger 
gelegen gebieden heel droog en de 
lage gedeeltes heel nat. Zo ontstaan 
in de natte gebieden: veenmoerassen, 
graslanden en rietlanden en op de 
drogen gebieden: bos, heide en 
duinlandschappen. In de loop van de 
middeleeuwen zijn echter veel van 
de oorspronkelijke veenmoerassen en 
oerbossen verdwenen.[de Vries G., & 
Waterbolk H.T.,2005] 

In de vorige eeuw is door 
werkverschaffing en milieubeheer 
een groot deel van de bebossing 
hersteld. Veel landschappen worden 
kunstmatig in stand gehouden.
Het watersysteem van het 
zandlandschap kan zich gemakkelijk 
aanpassen aan omstandigheden 
(de boer kan zelf de afwatering 
verbeteren) en is minder afhankelijk 
van grootschalige ingrepen. [Prins, 
2011]

hunzedal
Het grootste beekdal in het 
plangebied is het Hunzedal van 20 
km breed.[Huisman, 2011] Het 
maaiveld van de Hondsrug ligt 15 
meter boven het maaiveld van het 
Hunzedal. In combinatie met de 
doorlatende zandgronden zorgt deze 
situatie voor kwel. Het Hunze is dan 
ook een kwelstroom.

Bodem, water en geologie zijn belangrijke vormende krachten geweest in veel oude nederzettingen. 
In dit hoofdstuk worden de eigenschappen van verschillende bodems en geografische elementen 
toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan landbouw. Het gebied kan in 3 verschillende 
ondergronden worden verdeeld: Weidelandschap, ontginningslandschap, en zeekleilandschap.
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Deze kwel kan zowel voor 
natuurherstel en landbouw op de 
veenkoloniën van grote waarde zijn. 
Momenteel wordt het water echter 
afgevoerd via de diepe slootjes die in 
het Hunzedal zijn gegraven. 
Door het grote hoogteverschil treed er 
kwel op uit 2 waterdragende lagen.
Kwel uit de bovenste waterdragende 
laag is neergeregend op de Hondsrug 
en is vervuild door meststoffen. 
Desondanks is de kwaliteit voldoende 
voor veenkoloniale landbouw. 
Daarnaast bestaat er een diepere 
kwellaag (2e waterdragende laag). 
Deze laag is van grote zuiverheid en 
kwaliteit. Deze komt dan ook pas 
naar honderden jaren reizen weer 
boven de grond. Gebruik van dit 
water kan zorgen voor een rijke en 
diverse ecologische structuur in het 
gebied. 'afb.9e’ 
Men is al bezig om beekstroom 
de Hunze te herstellen, dit wordt 
onder andere gerealiseerd door 
sloten te dempen.[Glastra, 1992]Dit 
natuurherstel kan wellicht samengaan 
met watertoevoer voor landbouw op 
de veengronden.

Landbouw: zandbodem

De zandgronden in Drenthe kennen 
door de fijnmazige structuur van 
beken en bossen, weinig rechte 
uitgestrekte percelen zoals op het 
veen en klei. Traditioneel ontstonden 
op het zand gemengde bedrijven. 
Door de arme bodem, was bemesting 
noodzakelijk. Vee werdt gehouden 
met het oog op mestproductie.  
In speciale potstallen werdt mest 
opgeslagen en vermengd met zand, de 
zogenaamde plaggenbemesting. 

De laatste 50 jaar hebben de boeren 
zich gespecialiseerd in verschillende 
landbouwproducten. Gemengde 
bedrijven zijn verdwenen. Het gebied 
kent nu relatief veel melkveehouderij. 
Als akkergewas vindt met hier meer 
Mais.

Veel akkers zijn de laatste jaren 
omgezet tot natuurgebied, en 
landbouw maakt plaats voor 
recreatie. De mogelijkheid om het 
landschap een ander economisch 
doel te laten dienen maakt de 
landbouwproblematiek minder 
dringend als in andere regio's. 
[Gerding, 2003]

westerwolde

Het landschap bij Westerwolde wijkt 
enigsinds af van de Hondsrug en is 
gevormd door een samenkomst van 
veenstromen uit het Bourtange Moor. 
Door de goede ontwatering is dit 
gebied zelf nooit helemaal veranderd 
in een veenvlakte. 

Het gebied is in de middeleeuwen 
grotendeels dicht gegroeid met 
veen en alleen de rivierduinen 
en zandheuvels langs de smalle 
beekdalen zijn bewoonbaar gebleven. 
Westerwolde is eeuwen lang 
geïsoleerd geweest van de rest van 
de wereld. Pas met het ontginnen 
rondom het Stadskanaal werdt de 
isolatie langzaam doorbroken. In 
1868 wordt de streek nog als zeer 
afgelegen beschreven. Hierdoor zou 
de bevolking veel zijn achtergebleven 
en zich apart hebben ontwikkeld van 
de rest van Nederland. Ook de relatie 
van de zanddorpen met het veen 
maakt dat dit gebied afwijkt van de 
Hondsrug.[Buursma A. e.a. 2009] 
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ontginningslandschappen
De Veengronden zijn in de periode 
dat de mensen het gebied bewoonde, 
twee keer grondig getransformeerd. 
De oorspronkelijke Hunzevlakte 
veranderde door vernatting in een 
veenmoeras (Het Bourtange Moor), 
Welke na afgraving in het huidige 
ontginningslandschap transformeerde.

De Hunzevlakte begon in ca. 
15.000 als een toendra-achtige kale 
lege vlakte waar de windt grote 
hoeveelheden stuifzand verplaatste 
en zich ophoopte in de nu nog altijd 
herkenbare zandruggen (ookwel 
Tangen genoemd).

Ongeveer 9000 v. Chr. begon de 
temperatuur te stijgen en veranderde 
duinen in heiden en heiden in 
loofbos. [Buursma A. e.a. 2009]
In deze periode was er al bewoning 
op de vlakte, deze werdt door de 
veenvorming steeds verder terug 
gedrongen [Boer J. J. e.a., 2006]

Door de lage ligging van de vlakte 
werdt het gebied steeds natter 
en begon zich langzaam moeras 
en later hoogveen te vormen. In 
de hoogveenvlakten ontstonden 
vervolgens veenkussens  die als 
heuvels in het landschap ontstonden. 
[ntr] Tussen de kussens in hield 
het veen water vast en ontstonden 
natuurlijke Veenplassen, vanuit 
deze plassen sijpelde vaak het water 
weg via Veenstromen (zoals het 
gedempte Hoetmansmeer bij de Pekel 

Aa). Het Bourtange Moor was een 
onbegaanbare barrière: zelfs water kon 
worden bevaren, maar veen was bijna 
ondoordringbaar. Dit gebied heeft 
daarom ook lange tijd een defensieve 
functie gehad.
Deze Veenstromen bestonden vaak uit 
vele kleine en dunne stroompjes water 
die rond elkaar stroomde, en zijn 
dus qua uiterlijk verschillend van de 
beekdalen in de zandgebieden. [Boer 
J. J. e.a., 2006]

Nadat het Veen was ontgonnen, is het 
gebied weer totaal getransformeerd. 
De kanalen sneden diep in het 
land en zorgde voor een sterk 
gecontroleerde waterstand. 
Van de oorspronkelijke veengronden 
is weinig over. De oude veenkoloniën 
zijn gevestigd aan de oevers van de 
oude veenstromen, zo is in dit deel de 
oorspronkelijke situatie nog terug te 
lezen. Slechts een aantal toponiemen 
doen herinneren aan 
de veen-topografie. 
(Tangen, Oomsberg, 
Hoetmansmeer) 
De bodem van het 
ontginningslandschap 
bestaat uit zand. De 
huidige Veenkoloniën is 
een van meest artificiële 
landschappen in 
Nederland, water is het 
belangrijkste vormende 
element.

 Afbeelding 10e: Ontstaan veen. [www.geocaching.com, 2008]
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water

Wanneer in de Veenkoloniën 
geen water wordt afgevoerd zou 
in no-time het gebied veranderen 
in een onbruikbaar moeras. Het 
watersysteem is een complexe 
infrastructuur met verlaten, gemalen 
en sluizen om in het hele gebied 
de waterpeil het hele jaar op ideale 
hoogte te houden. De complexiteit 
maakt het moeilijk om zomaar 
een watergang in het gebied te 
introduceren.
Voor de veenkoloniën wordt 
het grootste deel van het water 
uit het IJsselmeer gepompt. Dit 
geschied voor tweederde via het 
Winschoterdiep vanuit het noorden 
(Veendam en Kielsterdiep) en voor 
een-derde via de Hoogeveensevaart 
(De Drentse Monden). Het systeem 
werkt momenteel prima maar is niet 
voorbereid op klimaatveranderingen. 
Men is te afhankelijke van het 
IJsselmeer en heeft last van de 
toenemende droogte in de Zomer. 
[MUST, 2005]

De onafhankelijkheid van het 
IJsselmeer is o.a. te bereiken door 
ca. 6% van het land in te richten 
als waterberging, bij de extreme 
klimaatscenario’s is dit percentage 
zelfs 13%. Zo zou extreme regenval 
het voorjaar de droogte in de zomer 
tegengaan.[E.P. Querner, 2011]

Vele plannen zijn al geopperd voor 
het waterbeheer.[MUST, 2005] Altera 
heeft het plan ‘de Verscholen Bron’ 
[Nieuwenhuijze, 2005] doorgerekend. 
Dit plan is als leidraad 'krt 11e' 
genomen voor de watertechnische 
ontwikkeling in het plangebied.
Hierbij is ook wateropslag van 
Hondsrug kwel opgenomen 'pag. 35’ 

Landbouw Veengronden

De bodem onder de afgegraven 
veenkoloniën is van oudsher 
voedselarm.

Na het afgraven van het veen is 
door de stad Groningen stadsdrek 
ter beschikking gesteld om de 
bodem bewerkbaar te maken. 
Daarna is de fabrieksaardappel als 
akkerbouwproduct geïntroduceerd. 
Met de komst van de aardappel is 
ook de aardappelzetmeelindustrie tot 
stand gekomen.
Deze Aardappelzetmeel industrie is 
de voornaamste agro-industrie in 
het gebied die overeind is gebleven 
na de 2e wereldoorlog. Ondanks dat 
de industrie toch fors gekrompen 
was, zijn de fabrieken van AVEBE 
nog steeds van economisch belang. 
De aardappel is net als graan een 
levensonderhoudproduct die fors 
aan subsidie moet inleveren met het 
huidige Europese landbouwbeleid.

Onderzoek wijst uit dat door de 
veranderingen in landbouwsubsidie 
de inkomsten uit aardappelen met 
14% gaan dalen vanaf 2011 tot 
2014. Dit zou ondervangen moeten 
worden door financiële steun 
van AVEBE (dit bedrijf is sterk 
afhankelijk van de lokale productie)
Desondanks wordt de concurrentie 
van bijvoorbeeld maiszetmeel steeds 
sterker. In het gebied zijn nu al veel 
agrariërs overgestapt naar andere 
gewassen. Voor suikerbieten geld ook 
dat de subsidies naar beneden gaan, 
waardoor de concurrentiepositie van 
rietsuiker sterker wordt. 
[Hendrix, A.P.G, 2011]

Zo is de afgelopen jaar het aantal 
hectaren suikerbieten en aardappelen 
al met 5% afgenomen (van 52% 
naar 47%), prognoses wijzen uit dat 
in 2020 de afname doorloopt tot 
36%. Kortom een grote ommekeer 
die mogelijk zal resulteren in het 
gedeeltelijk verdwijnen van de 
industrie. 
Verwacht wordt dat in 2020 de 
hoeveelheid cultuurgrond gebruikt 
door de belangrijke gewassen 
van 68% daalt naar 59%. De 
cultuurgrond die over blijft wordt 
vervolgens in gebruik genomen 
door laagwaardige onderhoudsvrije 
gewassen zoals graan (op zandgronden 
is graan geen winstgevend product 
zoals op klei) of hennep. Een andere 
mogelijkheid is dat akkers braak 
komen te liggen. [Strijker, 2003]
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Hoever deze situatie zich voordoet 
heeft te maken met toekomstige 
marktreacties en Europese regelingen. 
[Strijker, 2003] 
Veel opties voor alternatieve 
landbouw zijn in andere 
onderzoeken naar voren gekomen, 
een oplossing lijkt echter ver weg. 
Onderzochte opties zijn in bijlage II 
beschreven.'Bijl II'

Foodvalley

Het voordeel van dat veenkoloniën 
op andere landbouwgebieden heeft is 
de aanwezigheid van agro-industrie, 
die wellicht de in de toekomst kan 
uitgroeien tot een meer experimentele 
en innovatieve vorm van landbouw. 
Hier wordt ook wel gesproken van 
Foodvalley. Echter voor deze transitie 
is nog veel innovatie en investering 
noodzakelijk, deze wordt in de 
huidige economische situatie nog niet 
verwacht[LTO Noord, 2009]
Onlangs hebben de veenkoloniën 
een financiële injectie gehad 
van 5.000.000 Euro, om in 
landbouwinnovatie te investeren. 
Wellicht is dit de eerste stap naar 
Foodvalley. [Rijksoverheid, 2012]

zeekleilandschap 
Dollardpolder.

Wanneer de Dollard overstroomde is 
eigenlijk niet bekend. Waarschijnlijk 
was dit een veengebied dat al lang met 
waterproblemen had te maken. Maar 
rond 1300 kan gesteld werden dat 
het gebied al deels onder water stond 

en in 1520 was de binnenzee het 
grootste.  [Stratingh & Venema, 1855]. 

De Dollard werdt een binnenzee 
genoemd maar was echter heel 
ondiep en met het tij liep een groot 
deel leeg. Vanaf 1594 werdt het 
gebied ingepolderd en bleef er een 
rijk kleilandschap achter, de huidige 
Dollardpolders. [Buursma A. e.a. 
2009]
De kleigrond is ontstaan op het 
oude veendek. Aan de rand van de 
kleibodem ligt een strook van zand 
en daaraan begint het veen. Juist 
op dit overgangsgebied zijn veel 
nederzettingen ontstaan. 

water

De kleibodem is nat en slecht 
waterdoorlatend. In dit gebeid is een 
complex systeem van gemalen nodig 
om de bodem droog te houden. Ook 
zijn er extra voorzieningen nodig om 
de zilte bodem te doorspoelen. Het 
water is zout, vandaar dat zoetwater 
uit dit gebied ook afkomstig is van 
het IJsselmeer via Groningen. Toch is 
de waterhuishouding behoorlijk op 
orde, dit komt mede door de kwaliteit 
van de bodem. Hierdoor kunnen 
gewassen drogere perioden overleven.
[Prins, 2011]

Landbouw: zeekleigronden

Oldambt staat bekent als het 
historisch opstandige Graanrepubliek. 
De landbouw heeft op de zeeklei grote 
welvaart gekend, en is tot de dag van 
vandaag zeer belangrijk in Nederland. 
Op de zeeklei van de Dollard wordt 
veel akkerbouw beoefend, dit heeft te 
maken met de grote vruchtbaarheid 
van de bodem. Naast graan wordt er 
tevens beperkt suikerbiet en koolzaad 
verbouwt.

Een nadeel is echter van de behoorlijk 
zware klei is dat maar een beperkt 
aantal gewassen goed gedijen. De 
verbouwde gewassen zijn laagwaardig 
maar leveren hier juist veel op door de 
kwalitatieve bodem in combinatie met 
gigantische percelen. Aardappelen en 
grondvolle gewassen (zoals asperges) 
zijn juist minder geschikt voor zeeklei. 
Door de landbouwsubsidie en 
afschaffing minimumprijzen, gaat 
naar verwachting de graanprijs 
kelderen en zullen de boeren naar 
alternatieven moeten zoeken. Door de 
beperkingen van de bodem zal dit niet 
makkelijk zijn. (BIJLAGE 1)

Daar waar eindeloze graanvelden 
voor een groot deel beeldbepalend 
zijn voor de regio zal ook op dat 
gebied veel veranderen. Oldambt 
probeert subsidie te krijgen door 
het belang van de landbouw voor 
het streekskarakter te benadrukken. 
Verlies van de landbouw is verlies van 
landschap.
[LTO Noord, 2009]
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De ontwikkelingen van deze 
nederzettingen hebben veel 
overeenkomsten met Groningse 
Randveenontginningen, zoals haakse 
zijwegen met arbeiderswoningen. 

In dit gebied zijn de 
Oldamsterboerderijen ontstaan, 
veel daarvan zijn gigantische 
villaboerderijen.  'Extra IIc’

Uit waarnemingen blijkt dat door de 
tijd heen de bebouwing van plaats 
is veranderd. Waar voorheen de 
nederzettingen kronkelig op de grens 
van grasland en veen zijn gebouwd, 
zijn de latere boerderijen op de 
rand van klei en grasland gebouwd. 
Boerderijen worden geplaatst op de 
meest gunstige locatie, en door het 
verdwijnen van de Dollard verschoof 
de nederzetting. Bij Kropswolde zien 
we dit patroon ook, hier ligt geen 
kleilandschap maar veelal heeft de 
verschuiving hier te maken met het 
rechttrekken van de handelsweg.
Deze verschuivende structuur is 
beperkt terug te zien in het huidige 
landschap 'afb. 11,12.

De kleinederzettingen zijn ontstaan 
aan het water van de Dollard, na het 
inpolderen is de connectie met het 
water indirect geregeld via slootjes 
en dijkjes. Afhankelijk van de ligging 
van het dichtsbijzijnde water.

DoLLARD poLDeR

KLEI, ZAND EN VEEN;
GRONINGEN;
BESTAAN VOOR 1596;
WEGDORP;

Ruimtelijke eigenschappen: 

•  Kronkelend wegdorp dat de 
oorspronkelijke grens van de klei volgt.

•  Bomen langs de hoofdweg.
•  Diepe kavels (2 km),  smalle kavels 

(variërend maar ca. 100m).
•  Polders zijn bijna onbewoond;
•  Zijstraten haaks op de hoofdweg richting 

het veen;
•  Keuterboerderijen met eigen grond op de 

veen- / zandkant en aan de zijstraten;
•  Veen-arbeiderswoningen op de veen- / 

zandkant en aan de zijstraten;
•  Sporen van voormalige 

randveenontginnings-nederzettingen 
•  Gigantische boerderijeen in de 

Oldambster stijl;

huidige ontwikkelingen

•  Veel diepe kavels zijn verdwenen door 
ruilverkaveling.

•  Veel boomkwekerijen;
•  Particuliere woningbouw lang de 

hoofdweg en zijstraten;
•  Gemoderniseerde boerderijen;
•  Veel van oorspronkelijke structuur 

zichtbaar.

Boerderijtypen:

•  Oldamsterboerderij;
•  Keuterij;
•  Arbeiderswoning;

Afbeelding 11e: Restant oud 
wegdorp(rood) en huidige structuur 
(groen). Hoorn

Afbeelding 12e: ca. 1800: 
oorspronkelijk wegdorp (rood) en nieuw 
wegdorp. Hoorn

Nederzettingen langs de Dollardpolders zijn al ontstaan vóór 1596, maar zijn pas 
na deze datum verder ontwikkeld. Door een combinatie van rijke landbouwgrond en 
juridische regels van de stad Groningen is hier de meest welvarende nederzettingsvorm 
uit het gebied ontstaan. [Elerie & Hoppenbrouwers, 1991]

ExTRA IV.a
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groningen
Randveenontginningen in Groningen 
zijn op vergelijkbare wijze ontstaan 
als die in Drenthe maar hebben zich 
essentieel anders ontwikkeld. Deze 
nederzettingen delen veel kenmerken 
met de Klei-veenontginningen en zijn 
in de zelfde tijd ontstaan. Zo geld bij 
deze typen het beklemrecht en het 
recht van opstrek 'Extra IIb’. 

Het recht van opstrek heeft 
geresulteerd in zeer diepe 
smalle kavels. Deze regeling en 
het beklemrecht hebben deze 
nederzettingen rijker gemaakt 
dan de Drentse varianten. Het 
piëtistische geloof zette grote boeren 
er toe om woningen voor arbeiders 
te bouwen, zo zijn hier haakse 
zijwegen met keuterijen en later ook 
veenarbeiderswoningen ontstaan.'Bijl. 
IIa.'

Belangrijke randveen-ontginningen 
zijn: de Oude Pekela en Veendam. 
Deze nederzettingen zijn gevestigd 
aan weerszijde van een veenstroom. 
Deze nederzettingen zijn al met 
de commerciële ontginning sterk 
getransformeerd.

In Veendam is een kanaal parallel 
aan beide zijden van de beekstroom 
gegraven ter ontwatering van 
de beekstroom. Hier is later het 
dubbelkanaal uit ontstaan. [Brood 
P. e.a. (2005)] Bij de Oude Pekela 
is hier een hybride typen ontstaan. 
'Hfds Hybride nederzetting p. 78' 
Bijde nederzettingen zijn uit een 
randveenontginning ontstaan, hier 
zijn dan ook haakse zijwegen met 
keuterijen te herkennen.

Op de afbeelding rechts is de 
randveenontginnging van het gehucht 
Morige als uitgangspunt genomen. 
Hierbij zijn haakse zijwegen met 
arbeiderswoningen gebouwd aan 
beide zijden van het dorp. Vaak zijn 
de haakse zijwegen voornamelijk aan 
de veenkant van de hoofdweg gelegen.

• 
• 

ZAND EN VEEN;
GRONINGEN;
BESTAAN ROND CA. 1300;
WEGDORP;

Ruimtelijke ontwikkelingen:

•  Straten haaks  op de hoofdweg richting het 
veen;

•  Keuterboerderijen met eigen kavel aan 
deze zijwegen;

•  Veen-arbeiderswoningen aan de haakse 
zijwegen;

•  Een verlegde weg in het verleden;
•  Kanalisering van de veenstroom, of een 

kanaal naast de oorspronkelijke stroom;

huidige ontwikkelingen

•  Particuliere nieuwbouw langs de linten;
•  Bebouwen openruimtes langs het kanaal;
•  Soms sterk getransformeerd;
•  Komst moderne winkelcentra (Pekela 

en Veendam);
•  Nieuwbouwwijken in blokken aan de 

bestaande structuur;

Boerderij / woningtypen:

•  Veenkoloniale boerderij;
•  Keuterij;
•  Arbeiderswoning;

ExTRA IV.b
RANDVeeN gRoNiNgeN
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Een bijzondere vorm van nederzetting 
is de vestingsstad. Eeuwen lang zijn 
de moerasgebieden, die later de 
veenkoloniën werden, van essentieel 
defensief belang. Het moeras was 
moeilijk begaanbaar en slechts 
op enkele plaatsen ontstond een 
doorgang. 

Juist in deze bottlenecks in het veen 
zijn verdedigingswerken gebouwd. 
De meest bekende vestging in het 
plangebied is Bourtange (afbeelding 
x). Maar ook Winschoten is een 
vestigingsstad. Winschoten lag voor 
de overstroming op een zandrug in 
een veengebied. [Potjewijd, 1976] 
In dit onderzoek wordt niet verder 
ingegaan op vestingsbouwtheorie. 
Echter doordat de vestingen in de 
16e en 17e eeuw zijn ontstaan is 
voornamelijk het Oudnederlandse 
vestingstelsel toegepast. [van Hoof, 
1991]

Alle forten zijn in dit plan in het 
veen gebouwd, echter bodemsoort is 
minder belangrijk bij de locatiekeuze. 

Binnen en later naast de 
vestingswerken zijn vaak huizen en 
voorzieningen onstaan. Veel van 
de vestingswerken zijn gedeeltelijk 
of helemaal geslecht. Niettemin 
kennen de dorpjes gezamenlijke 
eigenschappen. In dit plangebied 
zijn het vaak de enige geclusterde 
nederzettingen in een gebied van 
wegdorpen.

De afbeelding laat de 
verdedigingslinie van Groningen zien. 
In deze tekening zijn Oude-schans, 
Winschoten en Vatherschans niet 
opgenomen.

VOORNAMELIJK OP VEEN
GRONINGEN;
ONTSTAAN CA. 1500-1600;
VESTINGSNEDERZETTING.

Ruimtelijke eigenschappen 

•  Ontstaan midden in het veen op een 
zandheuvel of hoger gelegen grond.

•  Gevormd voor militaire doeleinden door 
wiskundige formules.

•  Aarde wallen;
•  Natte grachten met een kanaalverbinding 

naar bestaand water.
•  Aanwezigheid kazernes.
•  Gegroepeerde bebouwing.

Boerderijtypen

•  n.v.t.

VestigiNgsDoRpeN

Afbeelding 13e: Verdedigingslinie van Groningen: 2e van rechtsboven: Nieuwe 
Schans; Rechtsonder: Coevorden; Linksonder: Bourtange, 2e van linksonder: Ter Apel

ExTRA IV.c



-51- Vestigingsdorpen
Groningen

Extra IV.c
Groningen



-53--52-
Kwaliteit in 
regionale planning

Extra IV.d
Groningen

De eerste veenkoloniën met een 
enkel kanaal zijn in het begin van 
de 17e eeuw gegraven volgens strikte 
regels van de stad Groningen. 
Dit waren de eerste commerciële 
ontginningspogingen. [van den Broek 
J. e.a. ,2003] In hoofdstuk x is het 
recht van opstrek en het beklemrecht 
al beschreven. Deze regels zijn 
duidelijk afleesbaar in de nederzetting 
en zijn verantwoordelijk voor de 
planmatige uitstraling. 

Duidelijk is de structuur met een 
hoofdkanaal waarbij zijkanalen 
(wijken) het veen in lopen. Iedere 
veenakker is zo ca. 80 meter breed. 
Dit was ook een redelijk schappelijke 
maat met betrekking tot afwatering 
(de akkers werden niet te breed), zelfs 
bij ongeplande koloniën zullen de 
wijken niet meer dan ca. 100 meter 
breed zijn. [Hogezand-Sappemeer, 
2010]

De richting van ontginning had te 
maken met de waterhuishouding van 
het veen, in sommige gevallen is het 
veen niet loodrecht op het kanaal 
afgegraven maar licht schuin. [van den 
Broek J. e.a. ,2003]

De boerderijen zijn aan de wijken 
gebouwd, en op veel plaatsen is dit 
nog duidelijk te zien. 

Oorspronkelijk was er slechts aan één 
oever van het kanaal een hoofdweg, 
de andere oever kende slechts een 
jaagpad. [van den Broek J. e.a. ,2003] 
Boerderijen aan deze zijde liggen vaak 
zeer dicht bij de oever.
Met het succes van de ontginning 
zijn andere functies aan de kanalen 
ontstaan, zoals scholen en kerken. 
Deze kolonie heeft oorspronkelijk 
geen centrum.

Woningbouw is bij een enkel kanaal 
heeft altijd op een boerenkavel 
plaatsgevonden. Waarschijnlijk is deze 
grond gewoon door veen-ontginners 
doorverhandeld, mogelijk aan 
arbeiders.

Het komt regelmatig voor dat kavels 
van boerderijen met de achterzijde 
aan een evenwijdig kanaal komen te 
liggen. Aan dat kanaal ontstaan aan 
die kant geen boerderijen. Ook is 
er veelal een verband te zien tussen 
kaveldiepte en boerderijconcentratie 
/  grootte.

VEEN;
GRONINGEN;
VANAF 1596;
ENKEL KANAAL;

Ruimtelijke eigenschappen: 

•  Rechte wegdorpen langs een kanaal;
•  Geen lanen, alle bebouwing aan het 

kanaal;
•  Aan één kant een hoofdstraat aan de 

andere kant een jaagpad;
•  Smalle straten, oude boerderijeen grenzen 

aan de weg;
•  Veel bruggen over het kanaal en de wijken;
•  Kavels zeer diep en regelmatige breedte 

van 80 m;
•  Boerderijen meestal 2 aan 2 op de grens 

van het kavel;
•  Veel vergezichten;
•  Sterk privé gerichte buitenruimte;
•  Geen centrumvorming.

huidige ontwikkelingen

•  Demping kanalen;
•  Particuliere nieuwbouw;
•  Transformatie boeren bedrijf / 

ruilverkaveling;
•  Veel van de oorspronkelijke structuur 

herkenbaar;

Boerderijtypen

•  Veenkoloniale boerderij;
•  Rentenierswoning;
•  Arbeiderswoning;

ouDe VeeNkoLoNiëN eNkeL
ExTRA IV.d
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Dubbelkanaal
De dubbelkanaal-nederzettingen 
wijken behoorlijk af van de 
enkelkanaal- nederzettingen. 
Een dubbel kanaal is in eerste 
instantie ontstaan vanwege de 
waterhuishouding, (door ontginning 
stijgt de waterpijl snel, soms is een 
kanaal niet voldoende. Al snel bleek 
echter dat een dubbel kanaal meer 
capaciteit voor scheepvaart had 
omdat het bedienen van bruggen 
goedkoper en sneller ging. Door 
het dubbelkanaal was er slechts 
éénrichtingsverkeer op ieder kanaal 
waardoor geen jaagpad aan de 
overkant nodig was. Hierdoor werden 
er minder bruggen over de wijken 
noodzakelijk. [Boer J. J. e.a., Veendam 
en Wildervank, 2006]

Een aantal eigenschappen komen wel 
overeen met het enkele kanaal en alle 
regels van toepassing op het enkel 
kanaal zijn ook van toepassing op het 
dubbelkanaal, zoals de boerderijen 
langs de wijken, de kavelbreedte van 
80m.

Desondanks heeft de nederzetting 
een heel andere fysieke vorm. Het 
belangrijkste verschil is wellicht 
het ontstaan van kleinschalige 
bebouwing tussen de kanalen 
in. Kleine arbeiderswoningen, 
ambachtswoningen en zelfs kerken 
aan de binnenkant en boerderijen aan 
de buitenkant. Hierbij wordt de ene 
kanaalzijde zeer open en de andere 
gesloten. De ruimte tussen de kanalen 
heeft ook potentieel voor grotere 
gebouwen en parkjes. Het ontbreken 
van jaagpaden zorgt dat boerderijen 
direct aan het water staan.

Op het erf van de boer zijn regelmatig 
woningen te zien. Veelkans waren dit 
woningen gebouwd voor familie van 
de boer.

Veendam heeft als belangrijk 
handelscentrum een verharde 
kanaalkade in het centrum gekregen. 
Het verschil tussen een groen talud en 
een rechte stenige wand is behoorlijk 
groot. Veendam heeft daardoor een 
kanaal met een stedelijke uitstraling.

VEEN;
GRONINGEN;
VANAF 1596;
DUBBEL KANAAL;

Ruimtelijke eigenschappen: 

•  Rechte wegdorpen met 2 kanalen;
•  Boerderijen aan de buitenzijde, woningen 

tussen de kanalen in.
•  Geen jaagpad aan de buitenzijde van het 

kanaal;
•  Smalle straten, oude boerderijeen grenzen 

aan de weg;
•  Veel bruggen over het kanaal en de wijken;
•  Boerderij kavels zeer diep en regelmatige 

breedte van 80 m;
•  Boerderijen meestal 2 aan 2 langs de 

wijken;
•  Veel vergezichten;
•  Sterk privé gerichte buitenruimte 

boerderijen;
•  Bewoning binnen de kanalen, middenlijn 

tussen de kanalen als kavelscheiding.
•  Kerken en andere grote elementen als 

bouwsteden tussen de kanalen.

Boerderijtypen:

•  Veenkoloniale boerderij;
•  Rentenierswoning;
•  Arbeiderswoning;

huidige ontwikkelingen

•  Demping kanalen;
•  Particuliere nieuwbouw;
•  Transformatie boeren bedrijf;
•  Verharding kanaalkade;
•  Veel oorspronkelijke structuur herkenbaar;

ouDe VeeNkoLoNiëN DuBBeL
ExTRA IV.e

Afbeelding 14e: Wildervank: Kavels dicht aan het kanaal met woningen op het erf. 
[Google earth]
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Oude veenkoloniën Dubbel
Dubbelkanaal

Gebiedsindeling 

Westerwolde
  Westerwolde
  Bellingswedde

5km

Veenkolonieen
  De Monden
  Stadskanaal
  Veendam/pekela
  Compagnieën

Hondsrug
  Hondsrug
  Hunzeda

basis:
Topogra�sche 
kaart 2010, 
1:25.000

l

Kaart 13e



Oude veenkoloniën Dubbel
Dubbelkanaal -59- Extra v: Regio's

Dubbelkanaal

Kwaliteit in 
regionale planning

Deze regio's zijn geselecteerd aan 
de hand van gedeelde kenmerken. 
Binnen deze regio's liggen één of 
meerdere type nederzettingen. 

Per regio is een sociaal-economsche 
analyse gemaakt, gebaseerd op 
de Sociaal-economische analyse. 
Hierbij is gekeken naar o.a. de 
krimpproblematiek, culturele waarde 
en economische kracht.

Daarnaast is per regio de ruimtelijke 
samenhang geanalyseerd en 
beschreven. Hierin wordt het 
ook duidelijk hoe verschillende 
nederzettingstypologiën in de regio 
zijn ingebed en hoe het landschap 
hierbij een belangrijke rol speeld.

Deze regio’s zijn:
•  De Hondsrug;

 Esdorpenlandschap in   
 Drenthe;
•  Het Hunzedal;

 Leeg beekdal tussen   
 veenkoloniën en esdorpen.
•  De Compagnieën;

 Oude Commerciële   
 veenkoloniën, met   
 dorps karakter;
•  Drentse Monden;

 Drentse commerciële   
 veenkoloniën.
•  Veendam en Pekela’s; 

 Oude Commerciële   
 veenkoloniën, met   
 stedelijk karakter en   
 centrumfunctie;
•  Stadskanaal;

 Nieuwe Veenkolonie met  
 centrumfunctie.
•  Bellingswolde;

 Overgang van zeeklei naar  
 weide landschap.
•  Westerwolde.

 Geisolleerd Gronings   
 esdorpen landschap

ExTRA V: Regio's
Om de verschillende in het plangebied te analyseren, is het gebied eerst verdeeld 
in kleinere regio's. Uiteindelijk wordt de toekomstvisie gevormd aan de hand van 
kenmerken per regio.
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Valthe

Exloo

Buinen

Drouwen

Gasselte

Gieten
Eext

Annen

Zuidlaren

Anloo

Borger

Odoorn

Westenesch
Emmen

Weerdinge

Odoornerveen

Rolde

Gasteren

Assen

Haren

Glimmen

Onnen

Noordlaren

De Hondsrug

Kaart 14e



Extra v: Regio's
Dubbelkanaal -61- Extra V.a: Hondsrug

Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
regionale planning

Sociaal-economische analyse

Volgens de prognose krimpen 
gemeenten Borger-Odoorn en 'Aa 
en Hunze' behoorlijk terwijl Haren 
en Tynaarlo nagenoeg stabiel zijn 
tot 2040. Het gebied van gemeente 
Borger-Odoorn ligt een groot deel 
in de Drentse Monden, dit heeft 
mogelijk een negatief beeld op de 
krimp van de Hondsrug. 

Op de Hondsrug wonen zeer veel 
oudere bewoners. Hier speelt een 
immigratie vanaf ca. 40 jaar en een 
forse emigratie vanaf 15 tot 25. 
Aangezien dat slechts 27% van de 
inwoners onder de 25 is, maakt het 
dat de emigratie relatief hoog is.

Netto is het vestigen op de Hondsrug  
even populair als vertrekken, dit zal in 
de toekomst omslaan in een emigratie 
trend. We spreken in dit gebied over 
een transformerende krimp.
 

Hiernaast zijn in het gebied in 
verhouding weinig voorzieningen 
of centrumgebieden 'krt. 6e, p20'. 
De voorzieningen zijn wel redelijk 
evenredig verdeeld over de dorpjes, er 
zijn geen grotere winkelkernen. Dit 
resulteert ook in een lage leegstand.

Vergeleken met de rest van het 
plangebied is het gemiddelde 
inkomen en de WOZ-waarde hoog. 
Ook dit heeft te maken met de komst 
van welgestelde randstedelingen naar 
het gebied.

Het gebied is voor haar economische 
welvaart afhankelijk van toerisme / 
zorg. Toerisme is zeer sterk aanwezig 
overal op de Hondsrug. Deze 
alternatieve bron van inkomsten 
maakt de problematiek rondom 
landbouwsubsidies minder dringend 
als in andere regio's.

Door het gebruik van landschap 
voor toerisme, neemt natuur een 
prominente plaats in. Zo zijn vele 
gebiedsplannen gericht op ecologie. 

ExTRA V.a: hoNDsRug

conclusies gebiedsanalyse
•  86.345 inwoners
•  2001-2010: 0,5% krimp

krimpprognose per gemeente 2040

•   Aa en Hunze: -3,8%
•   Borger-Odoorn: -7,9%
•   Tynaarlo: +0,2%
•   Haren: -0,6%

Leeftijd

•   52% ouder dan 45 Jaar
•   Sterke ontgroening.
•   Migratiesaldo -0.003;

 transformerende krimp.

welvaart

•  Rel. hoge WOZ: €271.000
•  Rel. hoog inkomen: €11.630. p.p. 

(2000)
•  Weinig leegstand en weinig krimp.

Voorzieningenniveau en economie

•   Weinig lokale voorzieningen
•   Economie: toerisme, zorg en  

landbouw
cultuur, monumentaliteit

•  Drentse invloeden;
•  Hunnebedden, essen, esdorpen;
•  Halleboerderijen;
•  Landschap.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

0 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar

15 tot 20 jaar

20 tot 25 jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 65 jaar

65 tot 85 jaar

85 jaar of ouder

migratie per 100 inw. 

Le
ef

tij
d

Migratie per gemeente

Borger odoorn

Tynaarloo

Haren

Aa en hunze

tbl 1e: Migratie op de Hondsrug

Cijfers gebruikt in deze tekst zijn 
opgenomen in de bijlage 'bijl. IX'. Voor 
bronvermelding wordt naar deze bijlage 
verwezen.

10 km.

Kaart 14e
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Ruimtelijke structuur
De Hondsrug staat bekent om haar 
esdorpenlandschap. De ruimtelijke 
structuur in dit gebied is zeer sterk 
gerelateerd aan de ruimtelijke 
kenmerken van deze typologie, 
welke in het hoofdverslag zijn 
toegelicht 'hfds. Esdorp,p.56'. De 
enige veenkolonie in dit gebied is 
niet verder toegelicht. Deze zou 
onder de groep 'Nieuwe veenkolonie' 
vallen, maar is op een andere wijze 
(niet vanuit de marken) ontstaan, de 
afwijkingen zijn niet onderzocht.

Op de kaart 'krt.15e' is te zien hoe 
de beekdalgronden een directe relatie 
hebben met de nederzettingslocatie. 
Bij iedere nederzetting op één na is de 
directe verbinding met het water te 
herkennen. Ook aan de droogdalen 
'krt.9e, p.35' van de hondsrug liggen 
vaak nederzettingen.

De beekdalen vormen drie systemen. 
Het Hunzedal dat geheel van Emmen 
tot aan het Zuidlaardermeer loopt 
en de twee systemen van beekjes 
die vanuit het hoogste punt van de 
Hondsrug afwateren naar het noorden 
en zuiden.'krt. 15e'. Tussen de 
noordelijke en zuidelijke beekstromen 
in is het water vastgehouden en veen 
ontstaan. Hier is de veenkolonie 
Odoornerveen aangelegd.
Ook de infrastructuur is een resultaat 
van het landschap. De Esdorpen zijn 
vermoedelijk ontstaan vanuit wegen 
parallel aan de beken. 

De esdorpen zelf laten een netwerk 
van wegen zien die vanuit het 
dorpcentrum naar buiten toe lopen. 
Sommige doodlopend naar een 
boerderij of vroegere weideplaats 
andere lopen door naar verschillende 
dorpen. 
In dit netwerk zit weinig hiërarchie. 
De enige hiërarchie komt voort uit 
later geïntroduceerde hoofdroutes en 
nieuwbouwwijken. 

Het landschap heeft ook invloed 
gehad op de grootte van de 
nederzettingen. Door de directe 
relatie met de bodem zijn de dorpen 
altijd beperkt van grote gebleven. In 
plaats daarvan zijn er vele nieuwe 
dorpen gesticht rondom het originele 
dorp. Soms zijn deze nieuwe dorpen 
vervolgens aan het oude dorp 
vastgegroeid, zoals bij Zuidlaren. 
Het is moeilijk om een hoofddorp 
aan te wijzen, nederzettingen en 
voorzieningen zijn gelijkmatig over 
het landschap verdeeld.

De grootste dorpen liggen langs de 
Hondsrug, of rondom de steden. De 
eerste groep heeft in het verleden van 
de turf geprofiteerd. Wellicht dat de 
kleine voorsprong in voorzieningen 
ook gezorgd heeft voor een verdere 
ontwikkeling in de 20e eeuw. 
De tweede groep zijn van de stad 
afhankelijke satellieten, een satelliet 
is in veel opzichten geen eigen 
nederzetting meer maar een groene  
buitenwijk van de stad.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Esdorpen

Eigenschappen:
•  Spinnenweb-achtige infrastructuur;
•  Hiërarchieloze infrastructuur;
•  Balans landschap en bebouwing;
•  Nederzettingen in connectie met het 

water;
•  Afwisselend landschap;
•  Concentratie dorpen Hondsrug;
•  Satellieten rondom grote steden;
•  Vakantieparken groter dan de 

nederzettingen;

10 km.

Informatie uit deze tekst is gebaseerd op 
topografische waarnemingen.Kaart 15e
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Extra V.a: Hondsrug
Ruimtelijke structuur -65- Extra v.b: Hunzedal

Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
regionale planning

ExTRA V.b: huNzeDAL

sociaal-economische 
analyse
Demografie is in deze regio minder 
indicatief aangezien hier over een 
uitgestrekt gebied gaat waar slechts 
ca. 3000 inwoners wonen. De 
inwoners in dit gebied zijn gemiddeld 
oud. 63% is boven de 45 jaar. De 
WOZ is het hoogste van het hele 
gebied (gem. 309.000 Euro) Dit 
komt door de grote boerderijen 
en de weinige dorpskernen. Het 
ontbreken van dropskernen zou ook 
kunnen verklaren waarom het gebied 
relatief sneller krimpt dan andere 
gemeenten. Hierdoor zijn er ook 
weinige voorzieningen in het gebied, 
mensen zijn afhankelijk van de 
Hondsrugdorpen en Stadskanaal.

De krimp in dit gebied is 
voornamelijk transformerend. Door 
de zeer lage bevolkingsdichtheid en 
landschappelijke eigenschappen is 
het in dit gebied aantrekkelijk om de 
natuur te herstellen. Dit natuurherstel 
is al gedeeltelijk uitgevoerd. 'Extra III' 

conclusies gebiedsanalyse
•  3000 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 -1,4% krimp.

krimpprognose per gemeente:

•   Onbekend: verwacht zeer matig

Leeftijd

•  37% tussen dan 45 en 65.
•  Relatief veel oudere inwoners.
•  Migratieprognose niet bruikbaar.

TRANSFORMERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. hoge WOZ: €309.000
•  Rel. hoog inkomen: €11.370 p.p. 

(2000)
•  Leegstand:  niet toetsbaar.

Voorzieningenniveau en economie

•  Afhankelijk van hondsrug en 
stadskanaal.

•  Beperkt landbouw, beperkt toerisme;

cultuur, monumentaliteit

•  Drentse / Friese invloeden;
•  Krimpenboerderij;

Afbeelding 15e: Foto van de Hunze bij Eexterveen. [Winsem]

10 km.
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Sociaal-economische analyse -67- Extra v.b: Hunzedal

Ruimtelijke structuur

Kwaliteit in 
regionale planning

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Randveenontginning Drenthe.
•  Randveenontginning Groningen.
•  Zandrug kolonisatie;

Eigenschappen:
•  Het dal zelf is onbebouwd, slechts de 

randen.
•  Groningse deel heeft andere 

nederzettingstypen.
•  Direct verbonden aan een esdorp op 

de Hondsrug.
•  Chaotische verkaveling.
•  Herkenbare stijlrand Hondsrug
•  Grote open vlakte.

Ruimtelijke structuur
De bewoning in het gebied vindt 
voornamelijk plaats langs de randen 
van het gebied, het middendeel is 
altijd te nat voor bewoning geweest en 
beperkt zich tot enkele zandruggen. 
Dit beekdal is ook pas later in cultuur 
gebracht, wat resulteert in een 
rommelige verkavelingspatroon.
De openheid is hier sterker dan elders 
in de Veenkoloniën. Het gebied heeft 
hierdoor een zeer sterk contrast met 
de Hondsrug. Dit contrast wordt 
versterkt door de helling die op 
sommige plaatsen waarneembaar is.

Aan de westzijde liggen esdorpen 
en oostzijde de aan deze dorpen 
gerelateerde randveenontginningen. 
De relatie met de Hondsrugdorpen 
is duidelijk terug te zien in de directe 
wegen die van de dorpen naar de 
randveenontginning lopen. 
Voor deze nederzettingen is lange tijd 
beekstroom de Hunze zeer belangrijk 
geweest voor turf afvoer naar 
Groningen. Zelfs toen de Drentse 
Monden al grotendeel gegraven 
waren. [Gerding, 1970]

Het gebied ligt grotendeels in 
de provincie Drenthe. Een klein 
deel is echter ontstaan binnen de 
grens van provincie Groningen. 
Dit is duidelijk af te lezen aan de 
nederzettingsstructuur. Kropswolde 
heeft de typologie van een Groningse 
Randveenontginning.

De gehuchten Eexterzandvoort en 
Gieterzandvoort liggen gezamenlijk 
op een zandrug in de drassige 
Hunzevallei. Deze nederzettingen 
horen bij de typologie Zandrug 
kolonisatie, de enige van dit type op 
Drentse bodem. Dit is tevens de enige 
bebouwing in het dal.

10 km.
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Ruimtelijke structuur -69- Extra v.c: Drentse Monden

Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
regionale planning

ExTRA V.c: DReNtse MoNDeN

sociaal-economische 
analyse
Ongeveer 16.000 inwoners wonen 
in de Drentse Monden. Hoewel dit 
niet zo veel is als in de verstedelijkte 
gebieden, is dit voor een voornamelijk 
landschappelijk gebied relatief 
dichtbevolkt.

De Drentse Monden kent de 
afgelopen jaren een zeer lichte 
groei. Nu is in Nieuw Buinen een 
nieuwbouwwijk gebouwd, direct 
tegen het Stadskanaal. Dit dorp is 
goed voor 190 nieuwe inwoners. 
Wanneer deze nieuwbouw genegeerd 
wordt dan komen we uit op ca. 2% 
krimp. Borger-Odoorn kent een forse 
krimpprognose, een groot deel van 
deze gemeente ligt in de Monden. 
De economische situatie wordt beter 
getoond door de gemiddelde WOZ 
waarde en het gemiddelde inkomen 
in 2002. Die zijn in de Monden 
zeer laag in vergelijking met andere 
landelijke regio's. 

Wanneer gekeken wordt naar 
bevolkingsverdeling dan zien we 
relatief veel jongeren en weinig 
ouderen. Dit heeft onder andere tot 
resultaat dat de arbeidsgroep groter 
is dan in de meeste regio's. Het wijst 
tevens op een desintegrerende krimp, 
waarbij de oudere bevolkingsgroep 
ook emigreert uit het gebied.

In de Monden zijn weinig 
supermarkten te vinden, deze dorpen 
zijn hiervoor afhankelijk van het 
Stadskanaal. Dit is het verleden 
niet anders geweest. De Drentse 
Monden is een agrarisch gebied waar 
veel grote aardappelboeren zitten. 
AVEBE heeft in het gebied een grote 
aardappelzetmeel fabriek. De kanalen 
kennen geen centrum. Doordat de 
Drentse Monden onderdeel van 
Borger-Odoorn is, kan moeilijk een 
leegstandschatting gemaakt worden.
Gezien de andere veenkoloniën is 
naar verwachting de leegstand hoger 
dan op de Hondsrug.

Het gebied kent relatief weinig 
monumenten. De monumenten 
die er zijn zijn voornamelijk 
krimpenboerderijen en villa's.

conclusies gebiedsanalyse
•  16.215 inwoners
•  Vanaf 2002 tot 2010 +2% groei.

krimpprognose per gemeente:

•   Borger-Odoorn: -7,9%

Leeftijd

•   28.8% jonger dan 25, 13% 65+
•  Migratieprognose niet bruikbaar.

DESINTEGRERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. lage WOZ: €184.000
•  Rel. laag inkomen: €9.282 pp (2000)
•  Borger-Odoorn: Matig laag

Voorzieningenniveau en economie

•  Afhankelijk van het Stadskanaal
•  Economie: grootschalige landbouw, 

industrie, bouw.

cultuur, monumentaliteit

•  Drentse / Friese invloeden;
•  Krimpenboerderij;

5 km.

Cijfers in deze tekst zijn opgenomen in 
de bijlage 'bijl. IX'. Voor bronvermelding 
wordt naar deze bijlage verwezen.
Overige informatie is afkomstig uit de 
gebiedsanalyse.Kaart 18e
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Ruimtelijke structuur

Kwaliteit in 
regionale planning

Ruimtelijke structuur
De Drentse Monden kent één 
hoofdtypologie: 'de Nieuwe 
Drentse kolonie'. Daarnaast zijn 
Gieterveen en Gasselternijveen 
ontstaan uit randveenontginningen. 
Gasselternijveen heeft een 
structuur die van oorsprong een 
randveenontginning is. Echter door 
mislukte pogingen om hier een 
volwaardige commerciële veenkolonie 
van te maken, draagt het enkele 
kenmerken van een Groningse 
commerciële kolonie.'hfds: Hybride 
typologieën, p.70'

De Drentse Monden zelf zijn 
onstaan in relatie met de oude 
randveenontginningen. De 
verschillende monden lopen 
evenwijdig aan elkaar waardoor er 
een zeer artificieel en rechthoekig 
landschap ontstaat.

De kanalen zijn gegraven vanuit 
het Stadskanaal, dus aan die zijde 
kwam de eerste bebouwing. Het 
aantal kanalen per Drents dorp was 
afhankelijk van het eigedomsaandeel 
van het veen. [Gerding, 1970] 

De afsluiting aan de westkant 
is steeds anders. Zo is de 
Drouwnermond niet helemaal tot 
aan Drouwnerveen gegraven omdat 
in Drouwnerveen een groot deel van 
het veen al aan het afgraven was door 
randveenontginning. Dit geld in 
mindere mate voor Buinerveen. De 
Valthermond is daarintegen helemaal 
tot aan het Hunzedal gegraven 
aangezien Valtherveen niet bestaat.

Later zijn de randveenontginningen 
en veenkoloniën op veel 
plaatsen aan elkaar gegroeid. De 
Randveenontginningen zijn veelal 
ook  verder gegroeid, en vormen 
een bebouwingsconcentratie aan het 
kanaal. Verder is veelal de bebouwing 
verspreid langs het kanaal en kent het 
gebied geen centrum.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Nieuwe Drentse kolonie enkel-
kanaals;

•  Nieuwe Drentse kolonie dubbel-
kanaals;

•  Randveenontginning.

Eigenschappen:
•  Evenwijdig lopende kanalen;
•  Kleine variaties tussen kanalen
•  Gekoppeld aan een esdorp op de 

Hondsrug.
•  Kanalen verbonden aan het 

Stadskanaal;
•  Varierende afsluiting aan de 

westkant;
•  Ontsloten door een kruis van twee 

autowegen;
•  Verspreide bebouwing;
•  Bebouwingsconcentratie bij 

randveenontginningen.

Afbeelding 16e: Streetview Valthermond: niet gedempt kanaal

5 km.
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Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
regionale planning

ExTRA V.d: stADskANAAL

sociaal-economische 
analyse
Stadskanaal is de kern van de nieuwe 
Veenkoloniën en het centrum van 
de problemen die hier spelen. In dit 
gebied wonen ca. 36.000 inwoners.

Uit de cijfers blijkt dat Stadskanaal 
echter minder snel krimpt dan de rest 
van de veenkoloniën. Waarschijnlijk is 
dit te danken aan de centrumfunctie 
van het gebied. Voornamelijk bij 
een vergrijzende bevolking is de 
nabijheid van voorzieningen van 
groot belang. Deze vergrijzing is 
dan ook hier sterker aanwezig als in 
de meer landelijke veenkoloniën. 
Woningprijzen en inkomens zijn in 
dit gebied zeer laag.

Het gebied kent een groot 
winkelcentrum in Stadskanaal 
en twee kleinere in ter Apel en 
in Musselkanaal. Het is dan ook 
bijzonder om waar te nemen dat 
langs het kanaal zich ook nog veel 
winkels bevinden. Van oorsprong is 
Stadskanaal al een voorzieningenkern 
geweest voor de Drentse Monden, 
deze functie is nog niet verloren. 
Desondanks staan veel winkels 
momenteel leeg.
De gemeente kent ook een relatief 
hoge werkeloosheid, dit wordt 
geïllustreerd door de gevolgen van 
het sluiten van de zo belangrijke 
Phillipsfabriek (12% werkeloosheid 
tegenover 9% voor Nederland). [Cbs, 
2010]

Ten oosten van het gebied liggen een 
aantal kleine kolonies. Deze kolonies 
zijn niet meegenomen in de cijfers 
van leeftijd, WOZ en inkomen, om 
zo juist het sterk bebouwde gebied 
beter te onderzoeken.

conclusies gebiedsanalyse
•  36.330 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 -0,7% krimp.

krimpprognose per gemeente:

•  Gematigde krimp -4,2%.

Leeftijd

•  51,2% jonger dan 45.
•  Gelijkmatig verdeelde leeftijden.
•  Migratie is laag. Voornamelijk 

emigratie alleen groei in categorie 50 
tot 85 jaar.

DESINTEGRERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. laag WOZ: €162.000
•  Rel. laag inkomen: €9.510 p.p. 

(2000)
•  Leegstand: Zeer hoog.

Voorzieningenniveau en economie

•  Winkelkern. Verspreide bedrijfjes 
langs het kanaal.

•  Gezondheidszorg, landbouw, 
Financiële instellingen.

cultuur, monumentaliteit

•  Friese invloeden;
•  Relatief weinig monumenten.

-3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5

0 tot 5 jaar

10 tot 15 jaar

20 tot 25 jaar

30 tot 40 jaar

50 tot 65 jaar

85 jaar of ouder

Migratie per 100 inwoners
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Migratie per gemeente

Stadskanaal

tbl 2e: Migratie gemeente Stadskanaal
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Ruimtelijke structuur

Kwaliteit in 
regionale planning

Ruimtelijke structuur
Het Stadskanaal is van oorsprong een 
enkel kanaal. Later is het boerendiep 
aan de westzijde gegraven. Dit diep 
is te vergelijken met een parallelle 
variant van de Drentse Monden. 
Het verschil tussen het hoofdkanaal 
en het Boerendiep is dat langs het 
hoofdkanaal standplaatsen zijn 
verkocht en langs het Boerendiep 
voornamelijk boerderijen zijn 
gevestigd. Aan het hoofdkanaal liggen 
weinig boerderijen. Het kanaal wordt 
veelal als monotoom ervaren. Door 
de relatief dichte bebouwing is hier 
de relatie met het ommeland veel 
minder sterk. Het Stadskanaal is een 
straat van 23 kilometer lang met aan 
weerszijde zeer diverse bebouwing. 
Waar herenhuizen en grote 
boerderijen zeer rijk zijn afgewerkt, 
zijn veel moderne woningen kaal 
en van matige kwaliteit. Tevens 
liggen in het lint verschillende 
bedrijfsgebouwen.
Bijzonder is ook het feit dat het 
Stadskanaal eigenlijk geen centrum 
heeft van oorsprong. Op iedere plaats 
waar een mond werdt aangesloten 
konden bedrijfsactiviteiten ontstaan, 
een verklaring hiervoor zou de grote 
tijdsperioden tussen de aanleg van de 
verschillende monden kunnen zijn. 
Het gebied kent dus van oorsprong 
een gebied van gelijkmatige dichtheid 
met voorzieningen. (een gebied van 
ca. 10 km.) Het winkelcentrum dat 
in de jaren 70 is ontstaan zou door 
synergie de economische structuur 
van het kanaal verbeteren.[Buursma 

A. e.a. 2009]Dit centrum heeft 
door haar schaal en inbedding een 
gebiedsvreemd karakter. Zo is met 
een aantal flats en kantoorgebouwen 
is gepoogd om een hogere dichtheid 
in het centrum te vormen. [Buursma 
A. e.a. 2009] Echter aan het kanaal 
is hier niets van deze stedelijkheid 
te merken. Het centrum en het 
kanaal lijken hierdoor op lostaande 
elementen.
De nederzettingen ten oosten van 
het gebied zijn uniek en gelijktijdig 
ontstaan met de ontwikkeling van 
het Stadskanaal (op Veenhuizen na). 
Het gaat hier over kleine groepen 
immigranten uit voornamelijk 
Duitsland, die zich midden in de 
wildernis vestigde om een bestaan 
op te bouwen. De nederzettingen 
kunnen zowel zeer geconcentreerd 
zijn ontstaan als in de vorm van 
een wegdorp 'zandrug-kolonisatie, 
p.64'. De relatie met het water 
is veelal indirect en meestal zijn 
ze ontstaan op zandruggen. De 
kaart laat de vele zandruggen met 
benaming zien. Het gebied heeft 
kenmerken van Veenkolonieën en het 
Weidelandschap.

Het Stadskanaal heeft dus twee 
verschillende zijden. De harde zijde 
van de Monden, die samen met 
het Stadskanaal één economisch 
systeem hebben gevormd en de zachte 
hetrogene zijde aan de achterkant 
waar immigranten eigen kolonies 
hebben gesticht om zo zelf mee te 
profiteren van het Stadskanaal. 

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Nieuwe Groningse kolonie;
•  Randveenontginning Groningen;
•  Zandrugkolonisatie.

Eigenschappen:
•  Hoofdkanaal, voor afvoer turf;
•  Weinig boerderijen aan het 

Hoofdkanaal.
•  Boerendiep en de Monden zijn 

agrarisch;
•  Diverse bebouwing;
•  Diverse functies;
•  Gelijkmatige dichtheid;
•  Verschillende karter ten oosten en 

westen van het kanaal;
•  Ten oosten kleine nederzettingen met 

immigranten;
•  Weinig relatie met het achterland;

5 km.
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Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
regionale planning

ExTRA V.e: westeRwoLDe

sociaal-economische 
Westerwolde is zeer dun bevolkt. 
Lange tijd is dit gebied geïsoleerd 
geweest van de rest van het land. 
(tot ca. 1900) De Groningse invloed 
in het gebied kwam sporadisch uit 
het noorden, dit heeft bijvoorbeeld 
geresulteerd in de Westerwoldse 
boerderij.

In dit gebied (exclusief ter Apel) 
wonen ca. 7600 inwoners. Afgelopen 
jaren is dit gebied zelfs behoorlijk 
gegroeid. Echter in de toekomst 
wordt ook hier een krimp verwacht 
van ca. 5%, een transformerende 
krimp.

De lange afscheiding van de rest 
van het land heeft geresulteerd in 
een zeer authentiek gebied dat veel 
minder is aangestast door externe 
ontwikkelingen als de Hondsrug.
In dit gebied is toerisme in opkomst. 
In plaats van de grote parken van de 
Hondsrug, zijn er voornamelijk veel 
campings. 

Dit gebied is voorzieningen arm, zoals 
te verwachten is van een dunbevolkte 
regio. Toch is het vertrekcijfer uit 
de regio niet zeer hoog. Slechts de 
categorie 15 tot 20 jaar emigreert. De 
authenticiteit, het natuurschoon en 
andere kwaliteiten schijnen de krimp 
onder controle te houden. Het grote 
contrast met Bellingswolde is moeilijk 
in te schatten, mogelijk spelen 
verschillen in cultuur een rol.

conclusies gebiedsanalyse
•  7.645 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 +1,8% groei.

krimpprognose per gemeente:

•  Krimp -5,1%.

Leeftijd

•  Rel. gemiddelde gemeente.
•  Vergeleken met de rest van het 

gebied is de verhouding oud / jong 
gemiddeld.

•  Migratie is laag maar positief. Slechts 
de leeftijdsgroep 15 tot 20 trekt weg.

TRANSFORMERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. hoog WOZ: €225.000
•  Rel. laag inkomen: €9.700 p.p. 

(2000)

Voorzieningenniveau en economie

•  Zeer weinig voorzieningen;
•  Winkelleegstand: Zeer hoog.
•  Financiële instellingen, 

gezondheidszorg, bouw.

cultuur, monumentaliteit

•  Friese en Drentse invloeden;
•  Westerwoldse boerderijen en 

historische landschap.
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tbl 3e: Migratie gemeente Vlagtwedde

5 km.

Kaart 22e



Extra V.e: Westerwolde
Sociaal-economische 

Kaart 23e



Extra V.e: Westerwolde
Sociaal-economische -79- Extra V.e: Westerwolde
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Ruimtelijke structuur
De nederzettingen in deze regio zijn 
diverser dan op de Hondsrug. De 
esdorpen hebben zich voornamelijk 
gevestigd langs de beekjes van De 
Ruiten-Aa en de Mussel-Aa. De 
Grootste nederzettingen zijn meer 
noordelijk gelegen zoals Vlagtwedde 
en Onstwedde. De noordelijke 
nederzettingen kennen een grotere 
invloed vanuit Groningen. De 
grootste concentratie Westerwoldse 
boerderijen liggen dan ook in het 
noorden van het gebied. 'krt.7e. p.30'

Het landschap is fijnmaziger dan 
op de Hondsrug. Verschillende 
veenbeekjes kronkelen om elkaar 
heen. Voornamelijk Bij Onstwedde 
ontstaat hierdoor een afwisselend 
coulisse landschap waarbij bossen 
akkers wegen dorpen en beekjes 
gelijkmatig over het landschap zijn 
verdeeld.

Ter Apel is een bijzonder geval, het 
vormt een hybride nederzetting: 
esdorp en nieuwe Groningse 
veenkolonie. Het esdorp is ontstaan 
rondom klooster ter Apel, de kolonie 
is gepland door de stad Groningen 
en ligt in het verlengde van het 
Stadskanaal. 'Hybride typen, p.70'

Door het optrekkende veen werdt 
men in Westerwolde gedwongen om 
in het veen te gaan wonen. Een aantal 
dorpen in Westerwolde kennen een 
nevendorp in het veen. Bijvoorbeeld: 
Ter Apen - Roswinkel, Onstwedde 
- Tangen, Onstwedde - Veenhuizen 
, Te Borg - Borgertange. Deze 
nederzettingen zijn zeer klein.

De grote veenvelden ten oosten 
van Onstwedde zijn pas zeer 
laat ontgonnen in het kader 
van Werkverschaffing tijdens de 
crisis. De nederzettingen Harpel 
en Jipsingbourtange zijn hieruit 
ontstaan.[Tamis, 2006]

De vesting Bourtange neemt een 
belangrijke historische en toeristische 
plaats in. De vesting is op een 
zandrug gebouwd en verdedigde de 
enige doorgang in het veen.

Het gebied heeft zich laagdynamisch 
ontwikkeld en veel van de 
oorspronkelijke structuur is nog steeds 
aanwezig. Langzaam zijn de dorpen 
gegroeid en ook neemt het toerisme 
toe. Echter loopt deze ontwikkeling 
wel achter bij de populariteit van de 
Hondsrug.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Esdorpen / zwermen
•  Zandrug kolonisatie;
•  Vestingsnederzetting;

Eigenschappen:
•  Bebouwing langs beekstromen;
•  Hybride nederzetting Ter Apel;
•  Vroege veenbewoning;
•  Veel kleine gehuchten;
•  Werkverschaffingsdorpen;
•  Defensieve ligging en Vestingsdorp 

Bourtange;
•  Zeer Authentiek;
•  Grootste nederzettingen in het 

Noorden van het gebied.

10 km.
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Conclusies Gebiedsanalyse

Kwaliteit in 
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ExTRA V.f: coMpAgNieëN

sociaal-economische 
De compagnieën wijken af van de 
andere veenkoloniën door de lage 
dichtheid van de bebouwing rondom 
het kanaal en de nabijheid van 
Groningen. Het gebied is ontstaan 
vanuit ondernemend Friesland. De 
opgerichte compagnieën hebben 
eigen kanalen gegraven, waaraan 
verschillende nederzettingen zijn 
ontstaan.

In dit gebied wonen slechts ca. 2,300 
inwoners. 

Het gebied valt deels onder de 
gemeente Veendam en deels onder 
de gemeente Hogezand-Sappemeer. 
Hierdoor is het zinloos om een 
uitspraak te doen aan de hand van de 
krimpprognose. Wat echter verwacht 
kan worden is dat de krimp wordt 
tegengegaan door de nabijheid van 
Groningen, maar hoger is als in de 
nabijgelegen dorpen Hogezand en 
Haren. Dit is een aannamen gemaakt 
aan de hand van de trends van 
krimp in het land en patroon van de 
afgelopen 10 jaar.  Afgelopen 10 jaar 
heeft het gebied matige krimp gekent.

Bewoners hebben wel een relatief 
hoog gemiddelde inkomen. De 
leeftijdsgroep 45 tot 65 is zeer sterk 
vertegenwoordigd, voor 65 plussers 
zijn er echter weinig voorzieningen. 
Het totaal schetst een trend 
vergelijkbaar met het Drenthenieren 
op de Hondsrug: een transformerende  
krimp.

De compagnieën hebben dan ook 
een zeer authentieke uitstraling die 
nergens in de Veenkoloniën wordt 
geëvenaard. De karakteristieke 
bruggetjes en boerderijen hebben 
geresulteerd in een monumentaal 
dorpsgezicht voor Kiel-windesweer en 
het Annerveensche kanaal.

Het gebied zelf kent zeer weinig 
voorzieningen en winkels. Men is 
voornamelijk afhankelijk van de 
Veendam, Haren en Groningen. In 
het promotieonderzoek 'Side activities 
by non-Farmers [Markantoni, M. 
,2012] wordt Kiel-Windesweer 
specifiek genoemd als een dorp met 
veel kleine bedrijfjes aan huis, zoals 
bijvoorbeeld theetuinen. Deze vanuit 
de bevolking ontstane initiatieven 
komen voornamelijk voort uit 
lifestyle en verbeteren niet alleen het 
voorzieningen niveau maar ook de 
sociale cohesie in het gebied. 

conclusies gebiedsanalyse
•  2.375 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 -1.5% krimp.

krimpprognose per gemeente:

Krimpcijfers niet beschikbaar. Mogelijk 
lichte krimp of groei.

Leeftijd

•  39% tussen 45 en 65;
•  Veel oudere maar 65 plussers trekken 

weg;
•  Migratie analyse niet beschikbaar.

TRANSFORMERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. hoge WOZ: €221.000
•  Rel. hoog inkomen: €10.436 

p.p.(2000)

Voorzieningenniveau en economie

•  Winkelkernen Veendam, Hogezand.
•  Leegstand: niet beschikbaar
•  Niet beschikbaar, veel inwoners 

werkzaam in Groningen.

cultuur, monumentaliteit

•  Friese invloeden;
•  Veel veenkoloniale boerderijen, 

monumentale dorpen;

5 km.
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Ruimtelijke structuur

Kwaliteit in 
regionale planning

Ruimtelijke structuur
De kanalen van de verschillende 
Compagnieën zijn evenwijdig aan 
elkaar gegraven. 
De kavels hadden een vastgestelde 
diepte van 625m en als uitzondering 
gold voor de compagnieën niet 
het recht van opstrek. [Hogezand-
Sappemeer, 2010] Deze regel geld 
duidelijk niet in het hele gebeid. 
Het uiteinde van de diepe kavels 
raakte vaak met de achterkant het 
parallel liggende kanaal. Aan dit deel 
van het parallel liggende kanaal zijn 
geen boerderijen gebouwd. Op de 
kaart is duidelijk te zien dat hierdoor 
de dorpen ten opzichte van elkaar 
verspringen. Hierdoor ontstonden 
afgekaderde dorpen in plaats van 
oneindige linten. Deze diepe kavels 
zijn dieper dan 625 meter, de oorzaak 
hiervan is hier niet bekend.

Naast boerderijen en 
arbeiderswoningen ontstonden ook 
andere voorzieningen zoals een kerk 
en een school. Verder is de relatie met 
de open omgeving zeer sterk. 

De compagnieën zijn nooit uitgebreid 
met buitenwijken en hebben zich 
laagdynamisch ontwikkeld. Soms zijn 
er woningen bijgebouwd en soms 
een voetbalveld aangelegd, maar 
zelden is de oorspronkelijke structuur 
aangetast. 

Waar wel de structuur is aangetast 
is Borger-Compagnie. Deze kolonie 
kent veel villa-boerderijen door de 
ligging tegen Veendam aan. Het 
kanaal is echter grotendeel gedempt 
en de beleving van de ruimte is 
daarmee totaal verandert. Hoewel een 
gedempt kanaal veel ruimte bied voor 
verkeer en groen, is de veenkoloniale 
uitstraling totaal verloren.

Kalkwijk is van oorsprong een 
haakse zijstraat van Hogezand-
sappemeer. Behoort tot type 
Randveen Groningen'Extra IV.b' 
die vanuit hogezand het voormalige 
veenlandschap insteekt en later is 
doorgetrokken. Deze nederzetting 
kent dus ook geen kanaal.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Oude Groningse enkelkanaalse 
nederzetting;

Eigenschappen:
•  Evenwijdige kanalen;
•  Kleine nederzettingen, met een 

dichter centrum;
•  Sterke relatie met achterland;
•  Verplaatste nederzettingen;
•  Borgercompagnie: gedempt kanaal;
•  Paralel liggende kanalen: Om en om 

bebouwd- onbebouwdkanaal.
•  Laagdynamisch ontwikkeld.

5 km.
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Conclusies Gebiedsanalyse
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 ExTRA V.g: pekeLA's eN 
VeeNDAM

sociaal-economische 
Deze twee dorpen vormen samen het 
hart van de oude veenkoloniën. De 
geschiedenis verteld het verhaal van 
twee conflicterende ondernemende 
partijen die ieder een eigen 
veenkolonie stichtte. Hiervan zijn 
Veendam en de Pekela's het resultaat. 
In 2010 woonde in deze dorpen 
samen ca. 43,000 inwoners, waarmee 
het gebied op de Hondsrug na de 
meeste inwoners telt. In deze regio 
wonen relatief veel jonge inwoners.

Wanneer echter los gekeken wordt 
naar de Pekela's en Veendam worden 
grote verschillen zichtbaar. Zo krimpt 
Veendam slechts heel licht met 1,6% 
tot 2040, terwijl Pekela fors krimpt 
met 12,3%. Ook de inkomens zijn 
in Pekela gemiddeld aanzienlijk lager 
als in Veendam. In Pekela treed in alle 
leeftijdsgroepen een emigratie op, in 
Veendam voornamelijk in de groep 
van 15 tot 25 jaar. Kortom Veendam 
is een van de stabielste gemeenten in 
het gebied terwijl in Pekela duidelijk 
een desintegrerende krimp optreed.

Het gebied kent twee winkelcentra. 
Een in Veendam en een in Oude 
Pekela. In beide gebieden groeit de 
leegstand.
In Veendam is de leegstand net iets 
groter alleen hier krimpt de bevolking 
minder snel.
De conflicterende winkelcentra geven 
samen een te groot aanbod voor een 
overspoelde markt. Daarnaast trekt 
ook Stadskanaal een deel van de 
winkelbezoekers weg.

Vroeger hadden de oude veenkoloniën 
60% van de Nederlandse vloot 
geregistreerd staan.[Brood P. 
e.a. ,2005] Daarna werd Pekela 
het hart van de Strokarton 
industrie en Veendam die van de 
Aardappelzetmeel. Veel historie is 
bewaard gebleven in de vorm van 
monumenten en een museum. 
Het kanaal van Veendam is 
gedeeltelijk gedempt. Een deel van 
het centrum,'het Tusschendiep' in 
Veendam is monumentaal verklaard. 
Het toerisme is echter nog beperkt in 
deze gemeenten. 

conclusies gebiedsanalyse
•  43.550 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 -1.5% krimp.

krimpprognose per gemeente:

•   Pekela -12,3% Zeer sterke krimp
•  Veendam -1,6% beperkte krimp

Leeftijd

•  54% jonger dan 45;
•  Rel. veel jongeren;
•  Migratie pekela zeer negatief, 

Veendam: vertrekkende jongeren.
DESINTEGRERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. lage WOZ: €153.000
•  Rel. laag inkomen: €9.800 p.p. 

(2000)

Voorzieningenniveau en economie

•  Twee winkelkernen pekela, Veendam.
•  Leegstand: Veendam: zeer hoog, 

Pekela: hoog.
•  Landbouw, financiële instellingen en 

gezondheidszorg.

cultuur, monumentaliteit

•  Friese invloeden;
•  Veel veenkoloniale boerderijen, veel 

monumenten in Veendam;
•  Strokarton: Pekela, 

Aardappelzetmeer: Veendam

-3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5

0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 65 jaar
65 tot 85 jaar

85 jaar of ouder

migratie per 100 inwoners
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Migratie per gemeente

Veendam

Pekela

tbl 4e: Migratie gemeente Veendam en Pekela's
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Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van 
dit gebied toont de evolutie van 
de veenontginning. Veendam 
en Pekela zijn ontstaan uit 
randveenontginningen die beide 
langs een veenstroom lagen. Deze 
veenstromen zijn gereconstrueerd om 
de situatie voor de ontginning weer 
te geven.’krt.27e’ De Veenkolonieën 
zijn dus niet vanuit een 'tabula rasa' 
ontstaan.

Beide nederzettingen zijn uitgegroeid 
tot grote commerciële dorpen met 
een kanalenstelsel. In Veendam is 
een kanaal aan weerszijde van de 
beekstroom gegraven, waaruit het 
dubbelkanaal is ontstaan. Een deel 
van deze stroom bestaat nog steeds, 
restanten van de oude randveen-
ontginning zijn moeilijk terug te zien.
In Oud-Pekela is de veenstroom zelf 
gekanaliseerd. In Pekela is hierdoor 
een hybride type ontstaan die in het 
zuiden bij Nieuw-Pekela over gaat in 
een enkel kanaal.'Hybride type,p.70'. 

Bij de ruimtelijke typologieën is reeds 
het verschil tussen dubbel en enkele 
kanalen omschreven. 'Extra IV.d,e’

Het gehucht Wildervanksterdallen 
is mogelijk in het verleden een 
randveenontginning geweest. 

De Nederzettingen Meenden en 
Westerlee aan de noordzijde van het 
gebied liggen ook aan de grens van 
de Dollardklei en tonen de zelfde 
eigenschappen als andere klei-veen 
nederzettingen.

Tussen Veendam en Pekela zijn 
vele kleine gehuchten ontstaan 
zoals 'Numero Dertien'. 
Ommerslanderwijk is hiervan de 
grootste. Vanuit deze gehuchten kon 
dit veengebied ontgonnen worden. 
De nederzettingen hier tonen niet 
wel strakke ritme van de oude 
veenkoloniën maar zijn duidelijk 
minder planmatig aangelegd. (ze 
lopen niet parallel aan elkaar en 
verschil in grootte)

Veendam is sterk gegroeid naar de 
2e wereldoorlog, en in het centrum 
is een deel van de oorspronkelijke 
structuur verloren gegaan. 
Desondanks kennen Veendam en 
Wildervanck nog veel authentieke 
elementen.

In Pekela is meer bewaard gebleven, 
hier zijn uitbreidingswijken achter 
het kanaal gebouwd zonder het beeld 
van het kanaal zelf aan te tasten. Zelfs 
de open plekken langs het kanaal 
in Oud-Pekela zijn nog niet geheel 
volgebouwd.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Oude Groningse enkelkanaalse 
nederzetting;

•  Oude Groningse dubbelkanaalse 
nederzetting;

•  Groningse randveenontginning.

Eigenschappen:
•  Ontstaan commercieel kanaal uit 

randveenontginningen;
•  Ontstaan vanuit verdwenen 

veenlandschap;
•  Veendam: 2 Kanalen aan weerszijde 

van beekstroom;
•  Pekela: Gekanaliseerde beekstroom.
•  Als concurrerende nederezettingen 

ontstaan;
•  Rijke kleiontginning, Meenden en 

Westerlee;
•  Zuid- en Noord-Veenstroom als oude 

randveenontginning.
•  Kleine kanalen tussen Veendam en 

Pekela ter ontginning.
•  Sterke naoorlogse ontwikkelingen.

5 km.
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ExTRA V.h: BeLLiNgweDDe

sociaal-economische 
analyse
Bellingwedde ligt aan de rand van 
Oldambt in de voormalige regio 
Reiderland. Dit gebied is bekend 
vanwege haar Socialistische en 
Communistische roots, ook wel het 
Graanrepubliek genoemd.

In Bellingswedde wonen ca. 9.200 
inwoners en is de snelst krimpende 
regio van het plangebied. Volgens 
de prognose daalt tot 2040 het 
inwoneraantal in de gemeente 
met 38% tot een totaal van 5717 
inwoners. Wanneer gekeken wordt 
naar vestiging zien we een lichte 
immigratie in de leeftijd van 30 
tot 65. Echter de vertrektrend bij 
de jeugd is veel sterker. Een aantal 
oudere trekken ook weg naar plaatsen 
met meer voorzieningen.
We spreken hier van desintegrerende 
krimp. De 38% is zeer problematisch 
voor de nu al relatief beperkte 
voorzieningen in het gebied.

Dit gebied kent wel veel waardevolle 
cultuurhistorie. De klei-akkerbouw 
zorgde voor grote welvaart in 
het verleden, de laag dynamische 
ontwikkeling daarna voor het in takt 
blijven van de historische structuur. 
Ook toerisme is hierdoor mogelijk 
in het gebied, met het zoutwaterbad 
Fontana, oude vestingen en forten, 
gigantische historische boerderijen en 
natuur. 

Economische en toeristische kansen 
in een gebied moeten benut worden 
door de bewoners, hier kan nog een 
stap genomen worden. Bij een krimp 
van deze sterkte trekt veel kennis en 
ondernemerschap echter weg naar een 
gebied met meer voorzieningen. 

Naast het gebrek aan voorzieningen is 
de werkelijke rede van de exodus naar 
de stad moeilijk te verklaren. Het kan 
te maken hebben met de introverte 
cultuur van de Oost-Groninger of 
het slechte imago van de plaats. 
Waarschijnlijk een aaneensluiting van 
redenen die elkaar versterken.

conclusies gebiedsanalyse
•  9.260 inwoners
•  Vanaf 2001 tot 2010 -5% krimp.

krimpprognose per gemeente:

•  Zeer forse krimp -38,1%.

Leeftijd

•  55% ouder dan 45;
•  Weinig jongeren;
•  Migratie is laag, vertrek van 65 

plussers en jongeren.
DESINTEGRERENDE KRIMP.

welvaart

•  Rel. matige WOZ: €189.000
•  Rel. laag inkomen: €9.700 p.p. 

(2000)

Voorzieningenniveau en economie

•  Winkelkern in Winschoten
•  Leegstand: Zeer laag.
•  Bouw, welzijn, landbouw.

cultuur, monumentaliteit

•  Friese invloeden;
•  Veel Oldamster boerderijen en 

historische landschap.
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0 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar

15 tot 20 jaar

20 tot 25 jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 65 jaar

65 tot 85 jaar

85 jaar of ouder

Migratie per 100 inwoners
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Migratie per gemeente

Bellingwedde

tbl 5e: Migratie gemeente Bellingswedde
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Ruimtelijke structuur
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Ruimtelijke structuur
De klei van de Dollard is nagenoeg 
onbebouwd. Aan de randen van het 
klei zijn nederzettingen gesticht. Toen 
de Dollard nog een binnenzee was 
kon de ruimtelijke structuur worden 
gezien als een lange bebouwde 
kuststrook. Deze nederzettingen 
hebben een open karakter aan de klei-
zijde en een bosrijker en kleinschaliger 
landschap aan de zand/veen zijde. Aan 
de kant van het zand/veen zijn ook 
haakse zijwegen met arbeiderswoning  
en keuterijen gebouwd 'Extra IV.a’. 
Zand- en veengrond is minder 
voedzaam als de dollardklei.

In dit gebied liggen ook 
vestigingsnederzettingen (Oude 
Schans, Nieuwe  Schans en 
Winschoten), deze nederzettingen 
liggen veelal op zandheuvels in het 
kleilandschap. Voor de overstroming 
was het gebied moerassig (veen). Deze 
zandheuvels waren daardoor van groot 
defensief belang. Winschoten blijkt 
niet ontstaan te zijn als vesting maar 
als randveenontginning hier is echter 
weinig van terug te zien. [Potjewijd T. 
, 1976]

Uit topografisch onderzoek blijkt 
dat de nederzettingen eenmalig 
verplaatst zijn.'Extra IV.a’ In tijden 
van de overstroomde Dollard 
werdt de kust bewoond als een 
randveenontginning. Dit betekend, 
water - zand - nederzetting - veen. Na 
de inpoldering zijn er langs de dijken 
nieuwe nederzettingen ontstaan in 
de vorm: Klei - nederzetting - zand - 
veen. Deze structuur is nu moeilijk te 
herkennen, het gehucht Hoorn laat 
een krans van boerderijen op enige 
afstand van de weg zien.

Ruimtelijke structuur
Aanwezige typologieën:

•  Dollardklei nederzetting
•  Randveenontginning;
•  Vestingsnederzetting;

Eigenschappen:
•  Bebouwing voornamelijk op de rand 

van het klei;
•  Bosrijke zandkant, open kleikant;
•  Haakse zijwegen met 

arbeiderswoningen;
•  Verplaatste nederzettingen;
•  Vestingsnederzettingen in voormalig 

veengebied.

5 km.
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