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Vijf argumenten voor een gericht beschermingsbeleid

Cultuurhistorische
waarde Drentse essen

Het Drentse esdorpenlandschap behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. Tientallen generaties Drentse boe-
ren vormden met grote inspanning een uniek landschap, dat op vele plaatsen in Drenthe bewaard is gebleven. Het cultuur-
historische hart van dit landschap wordt gevormd door de essen, de meer dan duizend jaar oude bouwlanden die eeuwen-
lang de spil vormden van het Drentse boerenbestaan. in onze tijd verdwijnen deze essen echter in ras tempo door woning-
bouw en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Nieuwe functies in een oeroud landschap; het is de hoogste tijd om ons te
realiseren welke waarden hierbij verloren kunnen gaan. Het is ook de hoogste tijd om met elkaar de cultuurhistorisch waar-
devolle essen van Drenthe te gaan beschermen.

Een erfenis van eeuwen
Wanneer het Drentse esdorpenlandschap
zou kunnen vertellen over zijn verleden, dan
zouden we versteld staan van de verhalen.
Verhalen over een ontstaansgeschiedenis
van meer dan duizend jaar. Verhalen van een
oeroud cultuurlandschap, dat voortdurend
veranderde in nauwe samenhang met de
Drentse maatschappij en haar agrarische
economie. We zouden horen over een land-

schap met een geheel eigen karakter, een
landschap dat nergens anders in Europa
voorkomt. Over keileernplateaus, esdorpen,
heidevelden en strabbenbossen; over
groenlanden, Üenlanden, goorns en essen*
over potstallen en heideplaggen en over
brinken en schaapskudden. Maar vooral ook
zouden we de verhalen horen over tientallen
generaties van Drentse boeren, die in de
loop der eeuwen al zwoegend en zwetend

een landschap opbouwden dat zonder twijfel
uniek mag worden genoemd. Het Drentse
esdorpenlandschap is een landschap met
een rijke historie, een landschap dat deel
uitmaakt van ons cultuurhistorische erfgoed.

Doodsteek voor esdorpenlandschap
Helaas is niet iedereen zich bewust van de
grote cultuurhistorische waarde van het
Drentse cultuurlandschap. Steeds vaker
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wordt het esdorpenlandschap bedreigd door
planologische ingrepen, waarbij het niet
altijd zeker lijkt of men werkelijk beseft wat
men vernietigt. De teloorgang van het Drent-
se landschap blijkt niet alleen uit het identi-
teitsverlies van de oude Drentse dorpsker-
nen, zoals Elerie eerder in Noorderbreedte
beschreef. Ook de welbekende essen op het
Drents Plateau staan bloot aan een steeds
verdergaande vernietiging.
Essen waren eeuwenlang de spil van de
Drentse agrarische economie. Op de essen
werden de broodgranen verbouwd die de
bevolking in leven moest houden. Granen
waarmee men ook de pacht moest betalen en
waarmee men heel soms een kleine winst
kon maken op de markt. Economisch en
landschappelijk vormden de essen het hart
van het Drentse cultuurlandschap. Verlies
van dit cultuurhistorische hart betekent
daarom ook de doodsteek voor het Drentse

esdorpenlandschap als geheel.
In de na-oorlogse ruimtelijke ordening heeft
men decennia lang de aantasting van de
Drentse essen tegengehouden. Nieuwe
woonwijken werden bij voorkeur niet op
esgronden gebouwd, omdat deze voor de
landbouw van grote waarde waren. De laatste
jaren lijkt de balans echter naar een geheel
andere kant door te slaan. In ras tempo ver-
dwijnt de ene na de andere es in Drenthe
onder nieuwe woonwijken, industrieterrei-
nen, tuinbouwcomplexen en infrastructuur.
Bij een recent onderzoek bleek dat in de
laatste decennia ruim 40% van de essen in de
provincie Drenthe in meer of mindere mate
zijn aangetast door bovengenoemde ingre-
pen. De planologische remmen zijn klaarblij-
kelijk los gegooid; de essen zijn in Drenthe
vogelvrij verklaard. Zonder koerswijziging
dreigt een erfenis van eeuwen in luttele
jaren tijd voorgoed te worden vernietigd.

Cultuurhistorische waarde van essen
Het lijkt verstandig om eens duidelijk op
een rij te zetten wat nu precies de waarde is
van deze erfenis uit het verleden. Waarom
zijn nu juist de Drentse essen in cultuurhis-
torisch opzicht zo waardevol?
Hieronder kom ik tot vijf argumenten voor
een gerichte bescherming van essen in
Drenthe. Ze kunnen met de volgende kern-
woorden worden gekarakteriseerd:

1 Ouderdom
2 Karakteristiciteit en zeldzaamheid
3 Landschappelijke samenhang en openheid
4 Prehistorische schatkamers
5 Historische archieffunctie

Erfenis van hoge ouderdom
De wortels van het Drentse esdorpenland-
schap gaan terug tot de vroege middeleeu-
wen, wellicht zelfs tot de late ijzertijd en
Romeinse tijd. In de vroege prehistorie

Tientallen generaties Drentse b«
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bewoonden en bewerkten de Drenten vooral
de armste zandgronden. Vanaf de ijzertijd
richtte men zich steeds meer op de vrucht-
baarder gronden van de keileemplateaus.
Tot die tijd waren de meeste van deze kei-
leemplateaus begroeid met zware loofbos-
sen. In de ijzertijd, de Romeinse tijd en
vooral in de middeleeuwen werden deze
bossen op grote schaal gekapt en afgebrand.
Op open plekken in het bos legde men nieu-
we nederzettingen en akkers aan. Zo werd de
basis gelegd voor het latere esdorpenland-
schap.

De oudste delen van de Drentse essen date-
ren zeker van ver vóór het jaar 1000 AD. Niet
uitgesloten is dat de ondergrond van sommi-
ge essen zelfs fossiele akkerlagen bevat van
vóór de middeleeuwen. Dit zijn dus over-
blijfselen van prehistorische bouwlanden uit
de ijzertijd of Romeinse tijd, bouwlanden
die de voorlopers waren van de latere essen
(7, 10). Het wordt hiermee duidelijk dat de
essen van Drenthe een erfenis vormen van
een zeer hoge ouderdom. Ze behoren zonder
twijfel tot de oudste cultuurlandschappen
van West-Europa. Het bezit van een derge-
lijk zeer oud cultuurlandschap vormt naar
mijn mening een belangrijk argument voor
behoud en bescherming van de essen die
nog resteren.

Karakteristiciteit en zeldzaamheid
Een tweede argument volgt uit het feit dat
het esdorpenlandschap van Drenthe een
geheel eigen karakter heeft. Het wijkt op
essentiële punten af van andere zandland-
schappen in Noordwest-Europa en is om die
reden het behouden waard.
Globaal kunnen we de zandgebieden van
Noordwest-Europa indelen in vier bodem-
kundige landschapstypen:

1 Dekzandlandschappen (Salland, de Achter-
hoek, Gelderse Vallei, Noord-Brabant, Bel-
gische Kempen, Bentheim, Munsterland)
2 Stuwwallandschappen ( Twente, Veluwe,
Het Gooi, Utrechtse Heuvelrug, Hümmling )
3 Tertiaire zandlandschappen ( Oostneder-
lands Plateau, Belgische zandleemstreek)
4 Grondmorene-landschappen (Drents Pla-

teau, Ostfriesland, Schleswig, Brandenburg,
Jutiand).
De meerderheid van de grondmorene-land-
schappen is gevormd in de laatste ijstijd, het
Weichselien. Ze wijken in hun reliëf en
bodemgesteldheid duidelijk af van het
Drents Plateau, dat in de voorlaatste ijstijd,
het Saalien, werd gevormd.
Het oude grondmorene-landschap van
Drenthe met zijn grote vlakke keileempla-
teaus en de daarin ingesneden beekdalen,
neemt een zeer bijzondere plaats in binnen
Noordwest-Europa. Voor het cultuurland-
schap, dat sterk geënt is op de fysiografie,
geldt hetzelfde. Het zeer vlakke Drentse
esdorpenlandschap met zijn geconcentreer-
de esdorpen en weidse escomplexen op de
keileemplateaus, kleinschalige groenlanden
in de diep uitgesneden beekdalen en zijn
heidevelden c.q. jonge heideontginningen
op vochtige en arme zandgronden heeft een
geheel eigen karakter dat op Europees
schaalniveau zonder meer zeldzaam kan wor-
den genoemd.

Ook de verschillende ontwikkelingsfasen die
het Drentse landschap in de loop der eeuwen
doormaakte, hadden een geheel eigen karak-
ter. Dit had niet alleen met de fysiografie te
maken, maar ook met de ligging van Drenthe
ten opzichte van de machtscentra en han-
delsstromen in het verleden.
In de meeste zandgebieden van Noordwest-
Europa staan de oude bouwlanden onder
grote druk. Essen zijn geliefde bouwlokaties
voor woonwijken en industrieterreinen. Waar
dit toe kan leiden zien we in Noord-Brabant
en in België, waar een groot deel van het
oude cultuurlandschap is opgeofferd aan de
vernieuwing. Wat rest is een rommelig en uit-
gekleed cultuurlandschap zonder eigen his-
torische identiteit, in Drenthe is het nog niet
zover, maar de ontwikkelingen in de laatste
jaren gaan we! in die richting. Behoud van het
zeer karakteristieke en binnen Noordwest-
Europa unieke Drentse esdorpenlandschap
is dan ook zeer gewenst. Karakteristiciteit en
zeldzaamheid van de Drentse essen, geme-
ten op Europese schaal, vormen dan ook een
tweede argument voor een gerichte bescher-
ming van de nog resterende essen.

Samenhangen in het esdorpenlandschap

Het Drentse esdorpenlandschap vormt een
duidelijk geheel, een organische eenheid.
De verschillende onderdelen ervan waren
van oorsprong zowel functioneel als visueel
sterk met elkaar verbonden. Beschadiging
van een onderdeel van dit landschap tast
ook het geheel aan. Het verlies aan land-
schappelijke samenhangen leidt tot identi-
teitsverlies van het Drentse landschap.
Meer dan tien eeuwen lang heeft het Drentse
esdorpenlandschap als eenheid gefunctio-
neerd. In de oude landbouwsystemen had
elk landschapsdeel zijn eigen functie in dit
geheel. De groenlanden en heidevelden
leverden voedsel voor de veestapel, de vee-
stapel zorgde voor de bemesting van de
essen waarop de granen werden geteeld, de
bossen leverden hout voor de boerderijen
en voor omheiningen en diezelfde bossen en
later ook de heidevelden leverden strooisel
en plaggen voor de potstal.
Zonder deze historische samenhangen zou
het Drentse esdorpenlandschap geen een-
heid zijn, maar meer een verzameling losse
elementen. Het landschap heeft dus als
geheel een duidelijke meerwaarde ten
opzichte van de som van de losse onderde-
len, luist deze landschappelijke samenhan-
gen geven het Drentse landschap een eigen
gezicht.

Ook in het huidige landschap kunnen we de
beschreven landschappelijke samenhangen
nog op veel plaatsen ervaren, zij het dat de
oorspronkelijke functionele samenhangen
voor een deel zijn vervangen door meer visu-
ele samenhangen. Samenhangen tussen de
dorpen en de omringende essen, samenhan-
gen tussen essen en groenlanden, strubben-
bossen aan de rand van de essen. Deze visu-
ele samenhangen maken het voor een mens
mogelijk om overzicht over het landschap te
houden, om niet te vervreemden van zijn
leefomgeving. Hoe vaak ervaren mensen niet
dat ze zich niet meer thuisvoelen in een
landschap waarin ze zich tientallen jaren wèl
hebben thuisgevoeld? Vernietiging van de
essen tast op veel plaatsen de karakteristie-
ke samenhangen in het Drentse esdorpen-
landschap aan.
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Het identiteitsverlies dat hieraan gepaard
gaat, vormt een belangrijk argument voor een
bescherming van deze oude bouwlanden.

Openheid, symbool voor het collectief
De Drentse essen worden vanouds geken-
merkt door hun landschappelijke openheid.
Deze openheid is visueel aantrekkelijk door
de fraaie ruimtewerking. Ook bevordert open-
heid de zichtbaarheid van bovengenoemde
landschappelijke samenhangen. Deze open-
heid en de es als ruimtelijke eenheid vormt
bovendien een symbool voor het collectief dat
de Drentse boeren vanouds met elkaar vor-
men. In de kleinschaliger zandgebieden van
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabantzijn
de meeste bouwlanden op individuele basis
ontgonnen. Ze liggen als losse kampen ver-
spreid over het landschap en worden vaak
gescheiden doorhoutwallen, heggen en sin-
gels, leder had zijn eigen kamp en ook de
boerderijen liggen vaak verspreid over het
landschap. De situatie in Drenthe was geheel
anders. Hier werden bouwlanden vooral in
hechte onderlinge samenwerking ontgonnen.
Men kapte een stuk bos, verwijderde de stron-
ken en ploegde de bovengrond. In het nieuwe
ontginningsblok kreeg ieder zijn deel. Elk per-
ceel werd gemarkeerd door een brede grens-
voor, een groenstrook of een grote steen aan
de rand van de akker. De afscheiding van de es
met de woeste gronden geschiedde door mid-
del van een gezamenlijk aangelegde eswal.
Deze hield het wild buiten en het weidende
vee binnen de es. Samenwerking was vervol-
gens ook een sleutelbegrip bij het gebruik van
de essen in het historische Drenthe, leder
zaaide, maaide en oogste zijn espercelen op
collectief afgesproken tijdstippen en ook de
beweiding van de es geschiedde niet individu-
eel maar gezamenlijk. Het is duidelijk dat de
aanwezigheid van afzonderlijke perceelsschei-
dingen niet erg bevorderlijk zou zijn voor een
dergelijke samenwerking.
De openheid van de Drentse essen kan dan
ook worden gezien als een symbool van een
collectieve samenwerkingsvorm. Een voort -
sluipende systematische vernietiging van de
Drentse essen tast niet alleen de openheid
aan van het landschap rond de dorpen, maar

vernietigt ook deze landschappelijke symbo-
liek.

Archeologische schatkamers

De ondergrond van veel Drentse essen is rijk
aan archeologische sporen. Onder de plag-
gendekken liggen talrijke nederzettingen en
grafvelden uit vroeger eeuwen verborgen,
meestal uit de Romeinse tijd en de middel-
eeuwen, soms ook ouder. In de prehistorie
werden nederzettingen regelmatig over korte
afstanden verplaatst, omdat de houten boer-
derijen snel versleten raakten. Men bouwde
dan vaak op enige afstand van de oude plaats
een nieuwe boerderij die weer enkele decen-
nia mee kon. In de loop der eeuwen kon een
dorp op deze manier een ware zwerftocht
maken. De nederzettingssporen onder de
plaggendekken kunnen dus overeen groot
gebied zijn verspreid (2, 10).
De plaatsen waar voorheen een boerderij
stond, waren door huisafval en mest sterk ver-
rijkt met voedingsstoffen. Om hiervan te pro-
fiteren zette men de oude boerderijplek om
in bouwland of tuingrond. De bovengrond van
de oude nederzetting werd hierbij omge-
ploegd, maar in de ondergrond bleven aller-
lei paalsporen, afvalkuilen, waterputten en
greppels bewaard. Onder de huidige essen
liggen daarom nog zeer veel bewoningsspo-
ren verborgen, met een schat aan informatie
over vroegere boerderijtypen, over agrarische
gebruiken en technieken en over het voedsel
en de landbouweconomie van de vroegere
Drentse bevolking.

Een belangrijk deel van de Drentse geschie-
denis staat niet in archiefstukken of geschie-
denisboeken, maar ligt verborgen onder de
plaggendekken van de huidige essen. Veel
Drentse essen moeten dan ook als archeolo-
gisch zeer waardevol worden ingeschat.
Deze hoge archeologische waarde vormt het
vierde, en wellicht belangrijkste argument
voor de bescherming van de nog resterende
escomplexen in Drenthe. Behoud van de
meest waardevolle essen staat zonder meer
voorop. Wanneer behoud echt niet mogelijk
is, zou men moeten streven naar een gedegen
archeologisch onderzoek, voorafgaande aan
de bouwactiviteiten. Wanneer hiertoe vroeg

genoeg wordt besloten, dan behoeft dit in het
geheel geen vertragingen of belemmeringen
voorde geplande bouwactiviteiten op te
leveren. Eventuele archeologische vondsten
kunnen bovendien middels tentoonstellingen
en perspublikaties een positieve uitstraling
hebben voor het toerisme in een dorp.
Bescherming van het archeologische erfgoed
behoort naar mijn idee tot de normale taken
van de gemeentelijke overheden. Op dit
gebied liggen nog vele uitdagingen.

Plaggenbodems als historisch archief

Het vijfde en laatste argument voor een ver-
beterde bescherming van essen in Drenthe is
de belangrijke rol die de esbodems vervul-
len als historisch archief.
De bodemkundige gelaagdheid van plaggen-
bodems en de fossiele resten van zaden en
stuifmeel uit het verleden vormen namelijk
belangrijke bronnen bij het schrijven van de
middeleeuwse landbouw- en landschapsge-
schiedenis. Omdat er in de archieven over
het middeleeuwse Drenthe maar heel weinig
bewaard is gebleven, zijn deze bodemkundi-
ge en ecologische bronnen van groot belang
voor het wetenschappelijk onderzoek.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de
oudste delen van de Drentse essen een
andere bodemopbouw hebben dan later ont-
gonnen delen. Esontginningen van middel-
eeuwse of nog hogere ouderdom kunnen we
herkennen aan het voorkomen van karakte-
ristieke grijsbruine fossiele akkerlagen in de
ondergrond (6,7). Deze lagen stammen uit de
tijd waarin de intensieve plaggenbemesting
nog niet bestond en men een veel minder
intensieve vorm van akkerbouw bedreef
waarin de teelt van granen vaak werd afgewis-
seld door een braakjaar of een periode van
dries. Omdat we over dit middeleeuwse
landbouwstelsel nog maar heel weinig weten
en er nog vele onbeantwoorde vragen zijn
over de grondbewerkingsmethoden, de
gewaskeuze en de teeltsystemen uit die tijd,
is het van belang om de middeleeuwse fos-
siele akkerlagen geheel of gedeeltelijk veilig
te stellen voor onderzoek in de toekomst.
Naast allerlei grondbewerkingssporen bevat-
ten deze oude akkerlagen ook zeer veel
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zaden en stuifmeel uit de middeleeuwen.
Hiermee kunnen we onderzoeken welke
gewassen en onkruiden vroeger op de akkers
groeiden. Ook krijgen we een indruk van de
vegetatie die in de omgeving van de essen
groeide en van de herkomst van meststoffen
in het verleden.
Wanneer de Drentse plaggenbodems met de
daarin voorkomende fossiele akkerlagen op
grote schaal vernietigd worden, ontnemen we
ons voor eens en voor altijd de kans om zicht
te krijgen op de Drentse Iandbouwgeschie-
denis in de Romeinse tijd en de middeleeu-
wen, Vernietiging van het bodemarchief kan
dan ook worden gezien als een onomkeerba-
re vernietiging van een deel van de Drentse
geschiedenis.

Beschermingsbeleid voor essen
Het beschermen en beheren van cultuurhisto-
risch waardevolle landschappen is in eerste
instantie een zaak van gemeenten en provin-
cie. Zij kunnen een gericht beschermingsbe-
leid uitvoeren met behulp van het hen ter
beschikking staande beleidsinstrumentarium,
zoals het streekplan, gemeentelijke bestem-
mingsplannen, landschapsbeleidsplannen,
de Wet Bodembescherming, de provinciale
ontgrondingen verordening en het beleid
aangaande ROM- en WCL-gebieden (5).
Om in de nabije toekomst tot een daadwerke-
lijk bescherming van waardevolle Drentse
essen te komen, is een actieve en positieve
opstelling van zowel provincie als gemeenten
onontbeerlijk.

Het is verheugend dat onlangs de eerste con-
touren van een dergelijke opstelling zicht-
baar zijn geworden. De provincie Drenthe gaf
kort geleden aan onderzoekers van het Biolo-
gisch Archeologisch Instituut in Groningen en
DLO-Staring Centrum in Wageningen de
opdracht om de bestaande wetenschappelij-
ke kennis over essen te vertalen naar een
aantal concrete adviezen voor een bescher-
mingsbeleid. De onderzoekers dienen dit jaar
nog een kaart te maken waarop duidelijk staat
aangegeven waar de cultuurhistorisch waar-
devoile essen precies liggen. In de nabije
toekomst zullen gemeenten en provincie dus
goed geïnformeerd zijn op dit punt. In de

loop van 1995 zullen bovengenoemde onder-
zoekers met vertegenwoordigers van provin-
cie, gemeenten en belangengroeperingen
rond de tafel gaan zitten om een concreet
beschermingsbeleid te ontwikkelen.
Het is van groot belang dat een dergelijk
beleid niet vanuit de ivoren torens van de
wetenschap of de provinciale overheid wordt
ontwikkeld, maar dat juist ook gemeenten,
boerenorganisaties en andersoortige belan-
gengroeperingen - die immers het meest con-
creet met de essen te maken hebben - hun
inbreng leveren. Wellicht dat zo de teloor-
gang van een eeuwenoud landschap een
gedeeltelijk halt kan worden toe geroepen.

Een kwestie van kiezen
In de komende jaren zuilen overheden en
burgers samen moeten beslissen welke kant
ze precies op willen met de nog resterende
essen in Drenthe. Uiteraard moeten hierbij
keuzes worden gemaakt; niet alles kan overal
worden behouden. Enerzijds dient in het
esdorpenlandschap ruimte te worden
gecreëerd voor nieuwe functies, anderzijds
hebben we ook de zorg voor een zeer waar-
devol cultuurhistorisch erfgoed. Het lijkt in
veel gevallen echter mogelijk om beide
zaken met elkaar te verenigen. Bij bouwpro-
jecten dient men bij voorkeur te kiezen voor
lokaties van geringe cultuurhistorische waar-
de, zoals jonge heideontginningen en veen-
koloniale ontginningen. In sommige dorpen
zal dat betekenen dat uitbreiding maar op
beperkte schaal mogelijk is. Op andere plaat-
sen zullen de mogelijkheden groter zijn.
In de komende jaren zal duidelijk worden of
een landschap van zeer grote cultuurhistori-
sche waarde, dat door tientallen generaties
Drenten in meer dan duizend jaar is opge-
bouwd, in de laatste decennia van de twin-
tigste eeuw voorgoed zal verdwijnen. In de
komende tijd zal ook duidelijk worden of
een eeuwenoud cultuurlandschap vol verha-
len plaats zal maken voor een modern land-
schap zonder ziel. Het is en blijft een kwes-
tie van kiezen... Nb
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