Het Witterveld is een 475 ha groot heideen veengebied, gelegen op de grens van
de voormalige Smildervenen en de hogere zandgronden tussen Assen en Smilde.
Velen zullen het gebied slechts associëren met het daarop gelegen schietterrein
of met het T.T.-circuit. Slechts weinigen
weten dat dit schietterrein een hoogveenmoeras herbergt van een type, dat nergens in Drente, ja zelfs nergens in WestEuropa meer wordt gevonden. Van de
180.000 ha hoogvenen die ons land eens
rijk was, resten ons daarvan slechts enkele kruimels. Het Witterveld is één van de
mooiste en minst bekende veengebieden
en in principe het gemakkelijkst te behouden en te beheren.
Het noordelijk deel van het Witterveld is
onderdeel geweest van uitgestrekte heidevelden en het zuidelijk deel van de immense grote Smildervenen. Juist op het
moment dat het noordelijk deel door heide-ontginningen en het zuidelijk deel
door verveningen wordt bedreigd, koopt
de gemeente Assen het Witterveld om het
aan Defensie te verhuren. Het Witterveld
is ingericht als schietterrein. De schietbanen, die slechts enkele ha beslaan, zijn
omgeven door een wal die als kogelvanger fungeert. Om op een klein deel met
scherp te kunnen schieten, moet het hele
Witterveld als kogelvrije zone in stand
worden gehouden.
Na precies 90 jaar lang als onbedoelde
beschermheer van het Witterveld te hebben gefungeerd, is Defensie in 1981 met
een rigoureus plan gekomen om het behalve als schietterrein ook in te richten
als modern militair oefenterrein. Dat zou
een totale vernietiging van het aktieve
hoogveen betekenen. De gemeente Assen
wil, als eigenaresse, dit unieke hoogveen
met haar gave overgangen naar de hogere zandgronden gaan beheren als natuurreservaat en heeft een beheersplan laten
opstellen. In afwachting van de uitkom-

sten van de diskussies rondom de plaats
van het militair oefenterrein, gaat Defensie nu niet akkoord met de uitvoering van
dit beheersplan. Dat betekent voorlopig
geen natuurbeheer omdat de huurder
niet wil en geen oefenterrein omdat de eigenaar niet wil.
et Witterveld behoorde vanouds tot de
buurschap (buur = boer) Witten. De
hei werd als schapenwei gebruikt. De
schapen waren vooral nodig om de es van
Witten te bemesten. Rond 1260 wordt het
klooster Maria in Campis van Coevorden
naar de marke van Witten verplaatst. Binnen
de grenzen van deze buurschap zou de
kloostervestiging later uitgroeien tot wat nu
Assen is. In 1600 worden de kloosterbezittingen, waaronder ook het Witterveld, tijdens
de Kerkhervorming onteigend en onder het
Landschapsbestuur geplaatst.
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Grote verveningen
In de Gouden Eeuw vond het Regentenkapitaal in de Smildervenen nieuwe beleggingsobjekten. In 1622 wordt onder leiding van
raadspensionaris Pauw, De Smilt, een hoogveenbeek, recht getrokken en worden de
meeste veenpakketten aan de westzijde van
de Smildervaart verveend. Nadat in 1766
reeds een plan was opgesteld om het veen
van het Witterveld te vergraven wordt in
1840 opnieuw een plan voor vervening opgesteld, waarbij ook het Meeuwenmeer in
het Witterveld op de schop zou gaan. Wanneer in 1870 aan de zuid- en westkant reeds

wijken gegraven zijn, lijkt het einde van het
veengedeelte van het Witterveld in zicht.
Defensie laat het Witterveld schieten
In 1891 koopt de gemeente Assen het Witterveld op van 15 verschillende eigenaren
voor f 50.000,— (gem. ƒ 100— per ha) om
het voor eeuwig aan Defensie te verhuren
voor ƒ 1200,—per jaar. Met veel vlagvertoon en muziek wordt reeds 3 jaar later de
garnizoensuitbreiding gevierd. "Elke zakenman zag de komst uan de troepen hoopvol
tegemoet. Velen hebben hun winkels vergroot". Zou dit de reden geweest zijn waarom de gemeente toentertijd zo'n soepel
huurkontrakt heeft opgesteld? Alleen Defensie kan de huur opzeggen en de gemeente
draait op voor de waterschapslasten. In de
loop van deze eeuw zijn de schietbanen
steeds intensiever gebruikt. Het veld verloor
daardoor haar funktie als oefenterrein.
Vanuit de lucht lijkt het net of Defensie meer
strijd tegen het water heeft geleverd dan tegen vermeende vijanden. Overal in het veld
liggen greppels en sloten om een vlotte afwatering te realiseren.
Het water werd zo efficiënt afgevoerd, dat
het Stadsbroekerloopje, waar een groot
deel van het Witterveld op afwatert, dit niet
meer kon verwerken. In 1952 moest de gemeente dit loopje voor duizenden guldens
"verbeteren".
Hoewel men voor het behoud van de natuurwaarden van het Witterveld haast geen
grotere bedreiging kan bedenken dan de afwatering reguleren wordt er nog iets ergers
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Het Witterveld in 1950 en 1981
bedacht. Defensie komt in 1967 met een
plan het Witterveld te ontwateren en voor
een deel om te ploegen, om het geschikt te
maken voor oefeningen met pantservoertuigen. De raad gaat alleen akkoord met deze
vernietiging als het gebied een rekreatieve
funktie krijgt, met spartelvijvers ed.
Dit maal is GS de reddende engel door haar
goedkeuring te onthouden. Dan komt Defensie in 1981 met een plan om het Witterveld in te richten als een modern militair oefenterrein. De schietbanen zullen zodanig
worden afgeschermd dat in de rest van het
gebied geoefend kan worden. Dit plan staat
niet op zich zelf, maar is onderdeel van een
reeks beleidsvoornemens, verwoord in het
Struktuurschema Militaire Terreinen (SMT).
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Het plan staat garant voor een totale ontreddering van één van de laatste aktieve hoogveenkernen van het Europese vasteland. Het
hoogveenmoeras zal worden ontwaterd om
te voorkomen dat de geplande brede zandbanen drassig worden. Om het wegzakken
van tanks te voorkomen zal nogal wat veen
weggebulldozerd moeten worden. Alsof dat
nog niet genoeg is zal een deel van het natuurgebied omgebouwd worden tot een
soort zandbak waar de manschappen naar
hartelust kunnen graven.
Het zal een investering van miljoenen guldens vergen om dit drassig gebied droog te
krijgen. Slechts een handjevol mensen weet
dat het hoogveenmoeras onder de rook van
Assen nog aktief is. Gratis!
Tijdens de inspraakprocedures over de
plaats van de militaire terreinen heeft Assen

steeds een duidelijk standpunt ingenomen:
"Het Witterveld moet als natuurgebied worden behouden en beheerd". Omdat de gemeenteraad van Assen onder meer bang
was dat Defensie het Witterveld via een aanwijzing alsnog zou claimen, heeft ze, bij
monde van wethouder De Roos, samen met
enkele naburige gemeenten naarstig naar
een alternatief gezocht. Het alternatief lijkt
gevonden te zijn: De Haar, een landbouwgebied tussen Assen en Beilen. Indien Defensie met dit aangeboden alternatief akkoord
gaat, hoeft het Witterveld niet te worden omgeploegd. Uiteindelijk zal in dit voorjaar de
regering het laatste woord hebben bij de behandeling van het SMT.
Dan zal duidelijk worden of het Witterveld
voor de zoveelste keer gered is of dat het

een tankgracht. Daar het gebied slechts als
kogelvrije zone fungeert, zijn de meeste aantastingen nog zichtbaar. Op een speurtocht
naar de daders en de motieven van hun aanslagen kwam ik onder meer tot de volgende
verrassende ontdekkingen:
1 Tot 1960 vormde niet Defensie, maar de
gemeente Assen de grootste bedreiging
voor het voortbestaan van het Witterveld.
In 1953 schreef een hoge gemeenteambtenaar: "Ik acht detijdgekomen de Nederlandse Heide Maatschappij opdracht te
geven een plan te maken tot het ontginnen
van alle gronden die buiten de schieturije
zone vallen". Vanaf 1900 heeft de gemeente gemiddeld elk jaar 1 ha van het
schietterrein weten te vervenen of te ontginnen.
2 Tot in de zestiger jaren drukt men de waarde van het veen uitsluitend in geld uit. "In
ca 20 ha van het schietterrein zit veen
waarvan de waarde momenteel f 6650,—
per ha is", aldus een advies aan B en W in
1952.
*
3 Het is een fabeltje te geloven dat Defensie
een goede natuurbeschermer voor het
Witterveld is geweest. Het natuurgebied
Het Witterveld; op de voorgrond het Meeuheeft kontinu aan bedreigingen bloot gewenmeer, links boven de doorsneden pingostaan, waarbij nu eens Defensie en dan
weer de gemeente Assen als beschermer
Schietbanen en kogelvangers in een natuur- of bedreiger optrad. Te denken valt onder
andere aan de plannen tot aanleg van een
gebied
raketwerperbaan en machinale vervening
met een heuse turf-persmachine.
doek als nog over dit unieke karakteristieke
Drentse landschap van hei, veen en turf zal
Hoogveen
vallen.
Al zwervend door het zuidelijk deel komt
men het hoogveen in drie stadia van gaafHet Witterveld gebruikt, maar niet beheid tegen
heerd
Het mag een wonder heten dat ondanks alle Het aktieve of levend hoogveen is een moeingrepen de hoogveenkemen nog zo gaaf
ras waarin hoogveenplanten nog bezig zijn
bewaard zijn gebleven. Het Witterveld toont hoogveen te vormen. Het veen wordt uitsluiveel littekens en zelfs gapende wonden van
tend gevoed door regenwater. Door ontwaaanslagen die door verschillende gebruikers tering in de omgeving is het hoogveenmoeop haar gepleegd zijn, zoals de aanleg van
ras momenteel nauwelijks in staat te
een noodvliegveld, een zweefvliegveld en
groeien. Met name in de zomermaanden

kan door te lage waterstanden lucht in de
bovenste veenlaag doordringen, waardoor
er net zoveel veen afgebroken wordt als er
aan toegevoegd wordt. Anders gezegd: dit
moeras is nog wel aktief, maar het resulteert
niet meer in verdere groei. De mooiste
hoogveenkem ligt bij het Meeuwenmeer. Bij
betreding loopt men kans door het moeras
verzwolgen te worden. In juni is dit moeras
met zijn fraai ontwikkelde bulten en slenkenpatroon op zijn mooist. Tussen het groene
veenmos en de witte wollegras-pluizen liggen geweldige plakkaten diep rose bloemetjes van de veenbes. Over de vochtige donkere plekken ligt een rode gloed, veroorzaakt door ontelbare plantjes zonnedauw.
Is dit levend hoogveen op zich al zeldzaam,
het wordt nog meer bizonder wanneer men
bedenkt dat van de paar honderdduizend ha
vlakke hoogvenen die West-Europa rijk was,
dit het enig overgebleven gebied is waar de
overgang van hoogveen naar zandgrond zo
goed is bewaard gebleven. Dit hoogveen
heeft, afgezien van de aanslagen die de
mens hierop heeft gepleegd, zijn behoud
aan tenminste de volgende faktoren te danken gehad.
1 Door twee zandruggen, begroeid met heide, wordt het moeras 's zomers en
's winters van onderen af voorzien van
voedselarm water. Zouden deze zandruggen ontgonnen zijn, dan bestond het
hoogveen hier niet meer.
2 Er funktioneert een soort „drempel",
waardoor het water tot op een bepaald
nivo wordt vast gehouden.
3 In de laatste ijstijd was een geul bezig zich
in te snijden in het keileem. Dit erosieproces is net op tijd gestopt. Er is wel een
deuk in de keileemlaag gemaakt, maar gelukkig is de slecht-waterdoorlatende laag
nog voldoende dik gebleken om dit gave
moeras te "dragen".
4 Door de relatief hoge ligging stroomt alleen maar water vanuit het veen naar de
omringende kultuurgronden. Zou bemest
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voedselrijk water vanuit kultuurgronden
het veen ingestroomd zijn, dan zou dat de
doodsteek voor de hoogveenvörming zijn
geweest.
Het rustend hoogueen heeft er in principe
net zo uit gezien als het huidige aktieve
hoogveen. Door ontwatering is de veenvorming tot "rust" gekomen. Het veenpakket is nog wel intakt, maar het is niet
nat genoeg meet om veen te vormen. Een
groot deel van het rustend hoogveen is op
het Witterveld begroeid met dopheide en
éénarig wollegras. Bij een gericht beheer
is het wellicht weer te herstellen tot een aktief hoogveen.
Het afgetakeld hoogveen is niet alleen
sterk ontwaterd, maar het is ook gedeeltelijk afgegraven. Dit veen is sterk uitgedroogd, hetgeen een onomkeerbaar proces is. Is het zwartveen eenmaal droog en
hard geworden, dan kan het geen water
meer opnemen.
Langs de wortelgangen van de berken
komt zuurstof in de grond waardoor het
veen verteert en een soort tuinaarde
wordt. Goed voor berk en pijpestrootje,
slecht voor de karakteristieke hoogveenplanten.
Van pingo-ruïne tot veenput
De natuurwetenschappelijke betekenis van
dit hoogveen op zich is al groot. Dit alles
wordt nog interessanter nu uit twee wetenschappelijke rapporten blijkt dat dit zeldzame landschapstype met weinig ingrepen
goed te beheren is. Daarbij komt tevens dat
zich op het Witterveld de volgende gave en
zeldzame landschapselementen bevinden.
Op de overgangen van veen naar hei komen
hier zeer fraaie dopheideveldjes voor, die in
tegenstelling tot de struikheidevelden, een
volkomen natuurlijke oorsprong hebben. De
gaafste dopheideveldjes liggen aan de
noordkant van een hoogveenslenk, waarin
ook het Meeuwenmeer ligt. 's Winters is dit
gebied nauwelijks toegankelijk. Bij betreding
Noorderbreedte 84-42

beekje ontsprong. Dit voormalige zijloopje
van de Drentse A, onderstreept de samenhang die er in feite bestaat tussen het enerzijds voedselarme achterland van het Witterveld en omgeving en anderzijds het Stroomdallandschap van de Drentse A.
De waarde van deze meerstal wordt nog vergroot door de ligging in een randzóne van
het vlakke hoogveen, wat nergens meer
wordt aangetroffen. Deze meerstal is echter
meermalen bedreigd:
1 Aan het begin van deze eeuw hebben de
boeren uit Witten het Meeuwenmeer jarenlang als wasplaats voor schapen geVeengaten. Tot 1963
kon de bevolking voor
3
bruikt.
2 kwartjes per m de brandstof zelf graven
2 Eind twintiger jaren zijn een aantal afwategolft de bodem onder je voeten. Dopheide,
ringssloten gegraven waardoor het centraveenbes en éénarig wollegras zijn naast uile deel van de meerstal voor goed
teraard diverse veenmossoorten aspektbe"droog" kwam te liggen en een groot en
palend. Op de iets drogere stukken overeen klein meer overbleven. In tegenstelling
heerst kraaiheide. Pijpestrootje komt hier
tot wat soms wordt beweerd, zijn beide
nauwelijks voor. De grote natuurwetenmeertjes niet uitgeveend.
schappelijke betekenis van deze dopheide3 In de 2e WO is rakelings langs het Meeuveldjes is nog maar pas geleden aangewenmeer een tankgracht gegraven waartoond.
door in het winterhalfjaar het kostbare
"Het blijkt dat we hier te maken hebben met voedselarme water bij bakken tegelijk de
het enige gebied ter wereld waar nog een
meerstal uitgutste. Deze ontwatering is nu
betrekkelijk gave randzóne van een vlaktijdelijk ongedaan gemaakt, zonder dat
hoogveen wordt aangetroffen, een type dat
Defensie hier maar de geringste hinder
beperkt is tot N.W.-Europa." (med. G. J.
van zal ondervinden.
Baaijens).
4 Enkele militairen kwamen op het lumineuIn het aktieve hoogveen, aan weerszijden inze idee de meerstal in een visvijver te hergeklemd door zandruggen, liggen twee
schapen. Voorwaar geen sinecure om een
meertjes, die voor 1930 nog 1 grote gave
voedselarme plas voedselrijk te maken.
meerstal vormden: het Meeuwenmeer.
Speciaal voor dit doel werd in '57 een
In de Smildervenen lagen vroeger tientallen
spoorrails aangelegd voor 2 lorry's die dameerstallen. Het zijn meertjes, gelegen in
genlang de inhoud van de tonnetjes, afmet water oververzadigde hoogvenen. Deze
komstig uit de WC's te Assen, in de meermeerstallen raakten soms zo verzadigd met
stal dumpten. Tot slot werd een bootje gewater, dat er beken uit ontsprongen. Zo
timmerd om tientallen zakken kunstmest
werd de voorloper van de Smildervaart eens
over het Meeuwenmeer uit te kunnen
gevoed door reusachtige meerstallen. Wie
strooien. In vol vertrouwen op een goede
schetst mijn verbazing toen ik op het Rijks
vangst, werden langs de rand vele vissteiArchief te Assen een kaart uit 1800 ontdekte
gers gebouwd. Eindelijk was het zo ver. De
waarop af te lezen viel dat ook in de meerinitiatiefnemers mochten persoonlijk de
stal "Het Meeuwenmeer" een hoogveenaangekochte vis vanuit de kontainers in

weitgreppels vormen in West-Europa de stille getuigen van een belangrijk volksvoedsel
dat in de vorige eeuw nog bij duizenden ha
werd verbouwd. De boekweitgreppels op het
Witterveld hebben dan ook grote kultuur-historische waarde, die door inrichting van een
oefenterrein finaal zouden verdwijnen.

Afgetakeld hoogveen

een groot deel van het jongere veen verdwenen. Het is onbegrijpelijk dat men eind vijftiger jaren een fietspad dwars door deze pinhet "hoopvolle" water los laten... De
go-ruïne heeft aangelegd.
enige die er gevist heeft was een terreinLuchtfoto's
bewijzen dat werkelijk op elke
knecht. Hij moest dagenlang met emmer
z
en schep alle dode vis verwijderen. De vis- m rustend hoogveen boekweit is verbouwd.
sen zijn verdwenen, maar voedselrijke ele- Een kaart uit het Rijks Archief levert het bewijs dat de boeren uit Witten tenminste vanmenten zijn gebleven getuige het massaal
af 1765 op het Witterveld boekweit verbouwvoorkomen van de gele plomp.
den. Alvorens veenboekweit te kunnen verbouwen moest eerst het veen door middel
Aan de westkant van het Witterveld bevinden zich 2 pingo-ruïnes. Het zijn overblijfse- van 50 cm diepe greppels worden ontwaterd. Vervolgens werd in mei de dikke zode
len van ijslenzen uit de laatste ijstijd, minop het veen in brand gestoken. Dit veenstens 10.000 jaar oud. Ze worden gekenbranden veroorzaakte vorige eeuw een vermerkt door een ronde vorm, zijn omgeven
stikkende rook die soms tot in Amsterdam te
door een ringwal en meestal meer dan een
zien was. Een citaat van Van Bemmelen
paar meter diep. Beide zijn in de loop der
eeuwen opgevuld met veen. Eén pingo-ruïhe spreekt boekdelen: " . . . de hemel is geheel
is verveend. Vennetjes met open water zoals verduisterd. De zon vertoont zich als een
matte witte schijf. De rook dringt overal
wij die nu kennen zijn bijna altijd ontstaan
door vervening. Van de paar duizend pingo- door tot in de kamers en de kasten. De ogen
druipen en niemand kan in de slaap rust vinruïnes die Drente eens bezat, is de niet verden. Loodzwaar drukt de atmosfeer op ieder
veende één van de gaafste. Er moet grote
neder."
natuurwetenschappelijke waarde aan worden toegekend. De vegetatie draagt alle ken- In de as werd boekweit gezaaid. Na ca 8 jaar
merken van een zich herstellend hoogveen.
was de bodem uitgeput en moest dan zo'n
Er ligt een raster van boekweitgreppels in.
30 jaar braak blijven liggen alvorens opVanuit de lucht lijkt het net een tennisracket nieuw boekweit verbouwd kon worden.
Door de boekweitkultuur is vermoedelijk
Slechts een paar honderd ha veen met boek-

Toen de turfhandel in en na de eerste wereldoorlog nog eenmaal opleefde heeft de
gemeente Assen het voor elkaar gekregen
het huurkontrakt met Defensie zodanig te
wijzigen dat zij "vergund wordt een gedeelte
van het schietterrein te vervenen". Zo werden in '41 meer dan 1 miljoen turven uit
veenputten vergraven. Tot 1963 heeft de gemeente jaarlijks meer dan 100 veenputten
verhuurd. In de na-oorlogse jaren hadden 3
de meeste veenputten een inhoud van 50 m
en werden voor 50 cent per m3 verhuurd.
Jaarlijks leverden deze veenputten zo'n 80
gezinnen een voordelige huisbrand op. Op 7
nov 1962 wordt het turfgraven op het schietterrein verboden, omdat "de ontstane veenputten gevaar opleverden voor de oefenende militairen". Het is nu te hopen dat oefenende militairen geen gevaar op zullen leveren voor het ontstane veen.
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