Het landgoed Vennebroek en het aanliggende Friese Veen zijn sinds 1985
eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland.
Samen beslaan ze een oppervlakte van 90 ha en zijn ze gelegen in de gemeente
Eelde. Natuurmonumenten heeft een wandeling uitgezet door deze interessante
natuurgebieden die zo'n 6 km ten zuiden van Groningen liggen.
Een beschrijving van het landschap op aanwijzingen en onder leiding van
beheerder Paul Verbij in dienst bij Natuurmonumenten met foto's van Wil
Dwarswaard.

VENNEBROEK EN FRIESE VEEN
Jan Abrahamse

Op de voorgrond het Paterswoldse meer. De Meerweg scheidt het Paterswoldse meer van het Friese Veen. Links
liggen de polders Oosterland en Camphuis, rechts het landgoed de Braak. Linksboven bevindt zich het vliegveld Eelde
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HET LANDGOED LIGT TUSSEN DE HOOFDWEG

van Paterswolde naar Groningen en het Friese Veen, Het grenst aan het landgoed De
Braak (eveneens eigendom van de Vereniging tot Behoudan Natuurmonumenten) en
heeft een oppervlakte van 18 ha.
Het gebied bestaat uit een afwisselend en besloten parklandschap en is in meerdere opzichten een bijzonder gebied:
• Het Vennebroek ligt op de overgang van
een zandrug (de Tynaarlorug) en de benedenloop van de Drentse A.
• De ondergrond van de Tynaarlorug bestaat uit keileemafzettingen uit de voorlaatste ijstijd. Op deze keileem is tijdens de
laatste ijstijd dekzand afgezet.
• In het oostelijk deel van het Vennebroek
gaan deze dekzandafzettingen over in de
veengronden van het Friese veen.
• Het landgoed bestaat overwegend uit grasland met een drietal oost-west verlopende
lanen met hoge eiken en beuken. Aan de
zuidzijde ligt een landhuis met een parkbos en een vijver. Aan de westzijde komen
enkele houtwallen voor.
• Het Vennebroek vormt één geheel met
een reeks van (vroegere) landgoederen,
havezaten en versterkte landhuizen, te weten Oosterbroek, Vosbergen, Huis De Duinen, Lemferdinge, De Braak, De Marsch
en Westerbroek.

Wandeling
De wandeling begint bij de poort aan de
Hoofdweg tegenover de ingang van De
Braak. De route is aangegeven door houten
paaltjes met rode koppen.
De poort bestaat uit 2 hekpijlers en is in 19131915 verplaatst. Voor 1913 stond de poort
enkele tientallen meters westelijker in het
driehoekige plantsoentje aan de overkant
van de weg, dat toen nog geheel tot het landgoed behoorde. De verplaatsing was het gevolg van een nieuwe weg- en tramverbinding
van Groningen naar Eelde. Op de hekpijlers,
die naar oud model zijn herbouwd, staan siervazen en schildhoudende leeuwen. In de
volksmond wordt de poort dan ook 'pottenpoort' genoemd.
De poort biedt toegang tot een brede oprijlaan. Direkt na de poort staat nog een aantal
oude beuken. Tot 1983 liep deze beukenlaan
door tot de vijver voor het landhuis, waarvan
de restanten nog zichtbaar zijn. Vanwege
hun ouderdom zijn ze omgezaagd en in 1984
vervangen door jonge eiken.
Aan de rechterkant van de oprijlaan bevinden zich bungalows van een nieuwbouwwijk.
Aan het eind van de oprijlaan staat een boerderij. De bedrijfsgebouwen zijn nu in gebruik
als machineberging, kantine en magazijnruimte van Natuurmonumenten. Ook wordt

Landhuis Vennebroek met vijver

er vee gestald. Op de plaats waar nu de bedrijfsgebouwen staan aan het eind van de oprijlaan, heeft vroeger een havezate gestaan.
Het grasland dat zich aan de linkerkant van
de oprijlaan bevindt, is in beheer bij Natuurmonumenten. Er wordt gestreefd naar
bloemrijke percelen, die eens in de 2 jaar
worden bemest. Ze worden regelmatig beweid door fjordenpaarden, die eigendom
zijn van Natuurmonumenten. Langs de
Hoofdweg wordt dit grasland afgesloten
door een rozenhaag.
De wandeling gaat na de bungalows linksaf
voor de vijver van het landhuis. De vijver is
waarschijnlijk een ven en het woord Vennebroek zou een afleiding kunnen zijn van ven
en van broek (moerassige bosgrond). In de
vijver ligt een eilandje waar vroeger oa. rozen
groeiden, nu zijn er veel rodondendrons en
een solitaire eik. Een bijzondere vegetatie in
de vijver is slangewortel, die massaal aan de
noordkant van de vijver voorkomt. Als men
voor de vijver staat, bevindt men zich in de
zichtlijn, een doorzicht van het landhuis naar
de Hoofdweg.
Landhuis Vennebroek
Vennebroek was van 1689 tot 1747 een havezate, een landgoed dat eigendom was van een
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edelman en een aantal rechten bezat zoals het
recht van wind (molens), het recht van duivenslag (duivetilien), recht van zwanendrift
en het recht van hout (bosbouw). De eerste
bewoners van Vennebroek was de familie Alting. Van deze uit Duitsland afkomstige familie is Menso Alting de beroemdste telg. Deze
kerkhervormer in Groningen en Drente
werd in 1541 in Eelde geboren. De eerste
keer dat Vennebroek vermeld wordt in relatie tot de familie Alting, was toen Joachim Alting (1556-1625) eigenaar werd,,die van 1596
tot 1617 burgemeester van Groningen was.
Na de familie Alting is er een reeks van eigenaren geweest. Dat waren achtereenvolgens
Van der Merwe, Sygers ter Borch, Alberda,
Wichers, Valat, Windervanck, Warmolts, Jarges, Uilkers, Paping, Gasinjet, Hooft van Iddekinge, Westerhof en Camphuis.
Aan de achterkant van het huis, boven de
deur naar het sousterrain bevindt zich een
gebrandschilderd raam met alle wapens van
de voormalige eigenaren.
Het tegenwoordige huis werd in 1848 gebouwd door jonkheer J. H. Hooft van Iddekinge. In 1913 is het geheel gerestaureerd en
is ook de architektonisch lelijke serre aan de
zuidkant gebouwd. De vroegere eigenaresse,
mevrouw P. A. Camphuis-Pierson, bewoont
nog steeds het huis. Voor het huis bevinden
zich nog enkele relikten van beeldengroepen.
De fraaie beelden zijn ooit verkocht, evenals
het smeedijzeren hek van de poort.
Vervolg wandeling
De eerste bomen van het kleine parkbos zijn
prachtige oude beuken, waarvan men sommige met zijn tweeën in een plantgat heeft geplaatst, zodat er een meerstammige boom
ontstaan is.
Na de eerste bocht in de wandelroute ligt
links een waterpartij, een recht gegraven
zandpunt tbv. de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Even voorbij deze waterpartij
staat een mooie grote beuk die altijd alleen
heeft gestaan, wat duidelijk zichtbaar is doordat de afhangende takken op de grond liggen. De boom is meer dan 250 jaar oud. Na
deze beuk gaat de route linksaf, maar het is
interessant om toch even 15 meter rechtdoor
te lopen om de oudste boom van het landgoed te bewonderen, nl. een 300 jaar oude
tamme kastanje, die een paar jaar geleden
versterkt is met kabels en dusdanig geschoord is dat hij niet doormidden kan splijten. Het parkbos bestaat verder uit zomereik,
es, berk en esdoorn. Struiken die hier voor-

Droogboom vom de aalscholvers in het Fnese Veen

komen zijn oa. hulst, vlier, lijsterbes en hazelaar. Op de grond groeien soorten als zevenblad, speenkruid, koekoeksbloem, fluitekruid en ook de stinzeplanten bpsanemoon,
gewone vogelmelk, sneeuwklokje, lelietjevan-dalen en croens. Deze vegetatie is kenmerkend voor een niet al te natte lemige bodem, die niet veel voorkomt in Nederland.
Terug naar de oude beuk komt men in de
dwarslaan die haaks staat op de west-oost lopende Middenlaan. Aan de linkerkant van
deze dwarslaan ligt in de sloot een vroegere
vuilstort van huishoudelijk afval. Het gevolg
is een grote hoeveelheid brandnetels. Aan de
overkant van de sloot hebben enkele bomen
brandschade, veroorzaakt door het opstoken
van het afval.
In de berm aan de linkerkant bevindt zich
een zeer dichte begroeiing van vergeet-mijnietjes met hier en daar een witte akelei. Aan
de rechterkant van de dwarslaan ligt de Bullekamp, waar vroeger stieren geweid werden.
Aan het eind van de dwarslaan ligt een weiland onder de wijdse naam Sterrebos, wat
duidt op de vroegere bosbeplanting in de
vorm van een ster, kenmerkend voor havezaten. Op dit grasland staan zogenaamde poothekken, karakteristieke hekken in het DrentN O O R D E R B R E E D T E

se landschap, die nieuw gemaakt zijn door
Natuurmonumenten. Op de Middenlaan
gaat de wandeling rechtsaf en bij de volgende
driesprong weer links een dwarslaan in. Het
grasland aan de rechterkant voor de witte villa heet de Kooistukken. De villa is gebouwd
als zomerverblijf van de familie Camphuis en
kijkt uit over het Friese Veen. Het huis is het
enige gebouw dat gebouwd is van kalkzandsteen, omdat de familie een kalkzandsteenfar
briek bezat in Smilde.
Aangekomen op de west-oost lopende Friese
laan gaat de wandeling naar rechts. Vroeger
stond langs deze laan een stel woningen en
boerderijtjes. Slechts een restant van een
boerderijtjes is nu nog zichtbaar aan het eind
van deze laan. Aan de linkerkant van de Friese laan staat nog een aantal boomsoorten die
wijzen op de vroegere bewoning, zoals een
geënte zoete kers. Hier onder komen, zoals
overigens op het gehele landgoed, veel paddestoelen voor. Er worden 190 soorten aangetroffen, waaronder zeer zeldzame zoals
stekelzwam en ridderzwam.
Aan het eind van de Friese laan staat links
achter een hek het Diakonessenhuisje. Dit dateert uit de tijd dat een van de leden van de
familie Camphuis ernstig ziek was en ver-

Het Blik, restanten van de vuilstort

pleegd werd door de diakonessen uit het gelijknamige ziekenhuis te Groningen. Deze
diakonessen kregen toen het privilege om gebruik te maken van de witte villa.
De familie Camphuis heeft dit privilege later
veranderd in het bouwen van dit huisje, waar
nog steeds personeel van het diakonessenziekenhuis gebruik van maakt. Bij dit huisje gaat
de route rechts langs het oude boerderijtje en
even verder wordt in het najaar van 1988 het
botenhuis van Natuurmonumenten aan een
insteekhaventje gebouwd. Op deze plaats
wordt ook een parkeerplaats voor minder validen aangelegd.
De route gaat vóór de witte villa links langs
het insteekhaventje. Hier begint ook een verhard pad dat is aangelegd voor de twee woonboten die langs de westoever van het Friese
Veen liggen. Bij het bankje aan het Friese
Veen heeft men een schitterend uitzicht over
deze veenplas. Naar het oosten kijkend, ontdekt men een eilandje, een vroegere legakker, met een grote els (de aalscholverboom),
die de vogels gebruiken om hun verenkleed
te drogen. Links van deze legakker liggen
nog een paar eilandjes, die vroeger gehooid
werden en waar tot het begin van de jaren '60
twee koeien graasden. De koeien werden van
eilandje naar eilandje verplaatst.
De woonboten zijn permanent bewoond en
zijn hier afgemeerd in de 50-er jaren toen het
Friese Veen nog een open verbinding had

Fjordenpaarden met veulens

met het Noordwillemskanaal. Later is die verbinding afgesloten in verband met de regulering van de waterstand. De aanlegsteiger
hoort bij de villa. Rechts van deze steiger lag
tot in de 30-er jaren de badinrichting van Eelde-Paterswolde met kleedhuisjes en een theekoepel.
Langs het pad lopend ziet men aan de linkerkant een es met klimopbegroeiing. Hierna
gaat het pad over in een kledijk. Door de aanwezigheid van klei in dit veengebied ontstaat
een andere vegetatie met oa. aardakker (een
lathyrussoort) en poelruit. Links ligt het botenhuis van de tuinlieden van de familie
Camphuis, die zolang ze leven hier een bootje
mogen stallen. Direkt na dit boothuis begint
een interessante begroeiing van een moerasbos. De meeste moerasbossen in Nederland
verdrogen. Hier in het Friese Veen is dat niet
het geval. Er komt zelfs een dotterbloemvegetatie voor. De waterstand wordt geregeld
door een gemaaltje dat op de grens ligt van
het Friese Veen en de polder Camphuis (17
ha). Het gemaaltje dateert uit 1963, daarvoor
stonden er Amerikaanse windmolens.
Friese Veen
Na het passeren van het gemaaltje verlaten
we het landgoed Vennebroek en komen in
het Friese Veen.
Het Friese Veen ligt ten zuiden van de Meerweg van Paterswolde naar Haren. De MeerN O O R D E R B R E E D T E
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weg vormt behalve de scheiding met het Paterswoldse Meer de grens tussen Groningen
en Drente. Het gebied omvat 72 ha en ligt in
de gemeente Eelde.
Het Friese Veen is in zijn huidige vorm ontstaan in het midden van de 18e eeuw, toen
Friese verveners hier kwamen om turf te steken. Dit was het gevolg van de grotere behoefte aan brandstof; de bossen leverden
toen niet meer genoeg hout. De grillige vorm
van het meer wordt veroorzaakt door de lange legakkers (akkers waarop men de turf te
drogen legde) en petgaten. Door erosie ten
gevolge van de golfslag is een deel van de legakkers verdwenen.
De niet vergraven veengronden zijn reeds
lang bedijkt en worden bemalen. Ze vormen
kleine poldertjes en zijn als weiland in gebruik. Ook om het Friese Veen ligt een kleidijk. Het gebied heeft bijzondere kenmerken.
• Het Friese Veen ligt in het stroomdal van
de Drentse A, waarop zich laagveen heeft
ontwikkeld, waarop op sommige plaatsen
een laagje zeeklei is afgezet. Dit laatste is
veroorzaakt door de vroegere open verbinding met de Waddenzee.
• Een groot deel langs de randen van het
meer wordt ingenomen door moerasbos,
een overwegend elzenbroekbos van zeer
jonge leeftijd. Een klein gedeelte is ouder
en dateert uit 1950-1960. Hier liggen veel
omgewaaide bomen die te zwaar waren
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voor de drijftillen (drijvende pollen).
• Langs de zuidoostrand van het gebied vinden we een geheel ander type bos, bestaande uit zwarte els, es, grauwe wilg, schietwilg, populier, wilde appel, pruim, kers,
rode wingerd, framboos en sering. Dit is
het gevolg van de stort van stadsvuil uit
Groningen tussen 1900 en 1930.
• De graslanden in de polder Gamphuis aan
de oost- en zuidkant van het Friese Veen
zijn vóór 1985 (toen ze in eigendom kwamen van Natuurmonumenten) ais bemest
weiland in gebruik geweest. Door de wisselende grondwaterstand in de winter en de
zomer vindt men hier een sterk wisselende
vegetatie. De polder wordt niet meer bemest en dat betekent dat in juni speerdistel
en de kale jonker hier in bloei staan.
• Het Friese Veen is toegankelijk voor roeiboten en kano's en is een geliefd visgebied.
Het roei- en visrecht is verpacht aan de uitbater van Café Friese Veen aan de Meerweg. Het mag niet worden betreden op een
enkele uitzondering na, zoals de legakker
Bethlehem.
Wandeling
Na het gemaaltje zet zich het elzenbroekbos
voort aan de linkerkant. Tussen de bomen
bevinden zich waterpartijen die ideaal zijn als
paaiplaats voor voorns. Half mei krioelt het
hier van de voorns. Rechts van het pad ligt

Beheerstaken in het Friese Veen worden per boot uitgevoerd
door Paul Verbij

een bosje dat sterk aan het verdrogen was.
Natuurmonumenten voert nu een beheer,
waarbij het peil ieder jaar langzaam verhoogd wordt, omdat de vegetatie zich kan
aanpassen aan de peilverhoging.
Links ziet men in de bomen de hopplant die
zich rond de stammen slingert. Deze hop is
afkomstig van het afval van een vroegere
bierbrouwerij aan de Meerweg. Het afval
werd aan de overkant (langs de Meerweg) gedumpt.
Na de bocht vindt men aan de rechterkant
het open weidelandschap van de polder
Camphuis, waar meestal de fokgroep van de
fjordenpaarden graast, die eigendom is van
Natuurmonumenten. Deze polder wordt niet
meer bemest en wordt doorsneden door brede sloten waar veel kikkers voorkomen. De
polder is niet interessant voor weidevogels,
omdat zich in de hoge bomen langs de zuiden oostzijde van het Friese Veen kraaien bevinden die vanuit die positie jonge weidevogels onmiddellijk opmerken. Op de achtergrond is de snelweg Groningen-Assen zichtbaar.
Bij de volgende bocht van het dijkje bevindt
zich een betonnen bak, waar het water van
het Friese Veen, dat hier het dijkje benadert,
in extreem droge tijden in de polder gelaten
wordt. Toen de polder nog een agrarische
funktie had, werd dit vaak gedaan. Duidelijk
is het verschil in waterstand zichtbaar. In het
Friese Veen staat het gemiddeld 1,34 m hoN O O R D E R B R E E D T E
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ger dan in de poldersloten aan de rechterkant. Op deze plaats heeft men ook een fraai
uitzicht over de veenplas en de witte villa, de
woonboten aan de westkant van het Friese
Veen zijn duidelijk zichtbaar. Direkt voorbij
de betonnen bak staat rechts een stel bomen,
de laatste is een pereboöm. De vegetatie
rechts, voor het bosje, is een zeggevegetatie
met zwanebloem, watereppe en waterzuring,
soorten die neigen naar de natte veenweidegebieden. Op het dijkje vinden we veel vlinders zoals het koolwitje en het in Nederland
zeldzame oranjetipje.
Na de volgende bocht in de wandelroute over
het dijkje zien we rechts een populierenbosje
dat ooit is aangelegd voor de houtvoorziening, maar daar is het nooit voor gebruikt. Bij
de volgende bocht ligt links een pad dat voert
via een ingestort bruggetje naar het eilandje
van Camphuis. Natuurmonumenten wil hier
een nieuwe brug en een observatiehut bouwen.
Het Blik
Na dit pad is de vegetatie totaal anders. Ze bestaat uit veel brandnetels, kruisbes, framboos
en seringebomen. Het gebied vanaf hier tot
aan de Meerweg is de stortplaats geweest van
het stadsvuil uit Groningen. Het watergedeelte van Friese veen is veel kleiner geweest
door de aanwezigheid van de legakkers. Deze
werden te zwaar bebost, zodat ze omkiepten.

Vervolgens kregen de wind en het water er
vat op en moest de kleidijk beschermd worden. Dat gebeurde door het storten van het
vuil.
Het afval werd vooral tussen 1900 en 1917 in
grote hoeveelheden gestort. Tot 1930 is dit
doorgegaan, zij het in mindere mate. Zeilschepen met het stadsafval voeren via het
Noordwillemskanaal in de Schipsloot, die parallel loopt aan de Meerweg. Een sloot die
ook gebruikt werd voor de afvoer van turf.
De Meerweg ligt op een zandrug die tussen
het Paterwoldse Meer en het Friese Veen
loopt. In de Schipsloot kon het laatste gedeelte langs de Meerweg niet meer gezeild worden en de schepen werden daar getrokken
door paarden langs het jaagpad. Dit jaagpad
is nog herkenbaar aan het talud van de Meerweg. Aan het eind van de Meerweg, bij de
kruising met de Hoofdweg, was de keerlus
voor de schepen.
Nog steeds is over de hele lengte langs het
pad afval te zien. Potten, pannen en ander afval (oa. Etna kolenkachels van een depot in
Groningen) steken boven de grond uit. In de
volksmond wordt dit gedeelte Het Blik genoemd. Door de provincie is de stortplaats
onderzocht op verontreiniging, mede omdat
er ook cokesslakken gestort zijn. Gezien de
plaats van deze stort op het saneringsschema,
heeft deze geen hoge prioriteit.
Aangezien er ook tuinafval in het Friese Veen
terecht is gekomen, vinden we wijnruit en rode wingerd in de bomen en oom seringebomen en zoete kers. De populieren aan de linkerkant hebben erg geleden van de ijzel in
1987.
Het beheer van het moerasbos bestaat uit
niets doen. Alleen als een boom dreigt te vallen, wordt hij omgezaagd om het wortelblok
in stand te houden, anders zie je het afval.
Het weiland in de polder Camphuis wordt
steeds bloemrijker en naarmate de route zich
verder van de oorspronkelijke boerderij verplaatst, neemt dit verschijnsel toe. Dat komt
omdat vroeger de meeste mest het dichtst bij
de boerderij werd uitgereden.
Inmiddels zijn de huizen aan de Meerweg,
een flatgebouw en de kerktoren van Haren
zichtbaar. Bij een scherpe bocht naar rechts is
een doorzicht via het Blik over het meer. Bij
extreem hoge waterstanden in het Friese
Veen stroomt het water over het dijkje en op
sommige plaatsen slaan er gaten in. Er wordt
dan met behulp van een kleine trekker klei
aangebracht. Op één plaats ligt een plankier
over het dijkje.
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Natte weilanden van de Kooistukken

Bij een volgend doorzicht ziet men weer de
witte villa aan de overkant van het meer. In
het meer ligt de legakker Bethlehem en
rechts daarvan het eilandje Dominee's steek.
Bij de scherpe bocht naar rechts loopt men
langs een mooi stukje moerasbos. Ook hier
vinden we de slingerplant van de hop en verder adderwórtel.
Vervolgens passeert men de restanten van
een oud windmolenvijzelgemaal. Voorbij dit
punt staan 's zomers aan de rechterkant van
het dijkje de distelsoorten kale jonker en
speerdistel. De route gaat daarna rechtsaf
door het hek over de dijk tussen de polders
Camphuis en Oosterland.
Overigens kan men ook het dijkje verder volgen langs het Friese Veen. Men passeert dan
de plankier over het dijkje en loopt langs de
Uitvaart naar café Friese Veen aan de Meerweg, waar men roeiboten en kano's kan huren om op de plas te varen. Hier kan men ook
een visvergunning krijgen.
Route tussen de polders Camphuis en
Oosterland
De wandeling begint bij 2 wilgen over een
veel zandiger dijk richting Vennebroek. In
de polder Camphuis, aan de rechterkant, lopen meestal de fjordenpaarden of schapen.
Vanaf dit punt is het verboden om honden
mee te nemen omdat de paarden soms agressief zijn tegen loslopende honden. De polder
Oosterland, die deels in Groningen en deels
in Drente ligt, is gedeeltelijk eigendom van de
Vereniging tot Behoudan NatuurmonumenN O O R D E R B R E E D T E

ten. De vereniging heeft hier ook weer de karakteristieke Drentse poothekken geplaatst.
De polder herbergt veel weidevogels zoals
kievit, grutto en tureluur, maar ook de meer
kritische soorten als kemphaan en watersnip
broeden hier. De polder is tevens bekend om
zijn massale aantal kikkers, die zich duidelijk
laten horen.
In de bocht van het dijkje staan een paar elzen. Vanaf dit punt ligt op ongeveer 100 m in
de polder Oosterland een bosje, waarin een
meertje ligt dat ontstaan is doordat hier in de
Tweede Wereldoorlog bommen zijn gevallen. In de verte links is de autosnelweg Groningen-Assen weer zichtbaar met de witte
molen. Rechts een fraai uitzicht op de hoge
begroeiing van het Friese Veen. Aan het eind
van het dijkje staat weer een poothek en betreedt men weer het landgoed Vennebroek.
Na het poothek gaat de wandeling rechtsaf.
Tussen dit weggetje en het landhuis ligt een
grasland: het Varkenskampje. Men passeert
hier weer de Kooistukken waar hoge populieren staan met een klimopbegroeüng. Daarna
gaat de route naar de achterkant van het
landhuis over 2 bruggetjes en tussen 2 beuken door. Aan de achterkant van het huis is
het gebrandschilderde raam te zien met de
wapens van de vroegere eigenaren.
Vervolgens gaat men rechtsaf en loopt men
langs de kapschuur en het gerestaureerde
koetshuis via de oprijlaan naar de poort aan
de hoofdweg.
De wandeling is zo'n 5 km en duurt ongeveer
l'/zuur.
•

