
HET FOCHTELOERVEEN,
EEN WAARDEVOL RESTANT
HarrydeVroome

Ga ik wat oostwaarts aan, en na de Haule treden,
Als ook te Vogteloo, wat Veenen daar ter steden.
Een Veld, zoo wonder groot, enveelenoverschoon
van specie en van diept, dat hei hier spant de kroon,
Zo ik mij daar van af na 't landschap Drent wou keren,
Of dat van Groningen daar zal 't ook niet ontberen
Aanzulkeen Veldvan Veen, dat niemand zeggenkan,
Als hij het overziet, daar is een einde van.
Maarten Jans, 1767.

Sinds de tijden van Maarten is er wel veel veran-
derd: er is nu duidelijk een einde aan. Wat we nu
het Fochteloërveen noemen, met het Kolonieveld/
Esmeerkomplex en Norger Petgaten, is een restant
van een veengebied 'zoo wonder groot' dat we ons
daar nauwelijks meer een voorstelling van kunnen
maken. Op de overzichtskaart hebben we globaal
de oorspronkelijke omvang aangegeven. In ons
verhaal zijn we daar ook vanuit gegaan, omdat het
begin van de verveningen vanuit Friesland en Z.W.-
Drente één van de oorzaken is, dat er nog een groot
gebied als reservaat kon worden veiliggesteld.
Daarnaast hebben daaraan bijgedragen de provin-
ciegrens, de gemeentegrenzen én de Stichting van
de Kolonie Veenhuizen door de Maatschappij van
Weldadigheid.

De eerste vervening begon in het uiterste zuiden, van-
uit de venen behorende tot de marken van Diever en
Leggeloo. Voor de afvoer van de turf naar elders was
het noodzakelijk de Smilt, een beekje dat het water
ontving vanuit de Smildiger venen, te kanaliseren en
bevaarbaar te maken: een voorloper van de Drentse
Hoofdvaart. Via de Dwingelderstroom (Oude Vaart)
was het nu mogelijk Meppel te bereiken. Het is nu nog
goed te zien dat de Hoofdvaart tussen Geeuwenbrug
tot ter hoogte van de voormalige havezathe Batinghe
door een beekdal loopt.
De systematische vervening kan beginnen met de
komst van Adriaan Pauw, Raadspensionaris van Hol-
land, financieel gesteund door rijke Amsterdamse
kooplieden. De 'Hollandsche Compagnie der Diever-
der, Leggelder en Smilder veenen' was een feit. In
1612 verleende de landschap Drente Pauw oktrooi tot
vervening, in 1626 verkregen hij en zijn nageslacht de
rechten tot het exploiteren van de venen.

Vervening vanuit Drente
De eerste veenkolonie ontstond, Hoogersmilde, door
oudere inwoners van Smilde nog steeds 'de Olde Smil-
de' genoemd.
De huidige verkaveling heeft nog duidelijk de kenmer-
ken van een veenontginning. Waarschijnlijk was de ge-
ringe veendikte er de oorzaak van, dat tot aan de
Leemdijk geen wijken werden gegraven: de enige, die
we op oude kaarten zien is de Loode(n) gracht met zij-
tak, nu nog de naam van een ontsluitingswegje in de
Veldhuizen. Wellicht is de naamLoodengrachtte dan-
ken aan de eerste dijkgraaf van de Hoogersmilder
Veenpolder, Charles Looien, die zijn sporen reeds
had verdiend als hoogheemraad van de Beemster Pol-
der. Mét de vervening vorderde het graven van de
Smildiger Vaart in noordelijke richting tot in 1780 As-
sen werd bereikt.
De kaart die de situatie van 1812 weergeeft, verschaft
ons een beeld van die voortschrijdende vervening. De
donkere tint geeft de in vervening zijnde gedeelten
aan. In het zuiden is de provinciale grens al bereikt en
zijn ook al gronden in kuituur gebracht met aan de

Globale omvang oorspronkelijk veengebied

oostzijde van de Hoofdvaart de aanzet tot het wijken-
systeem. Gezien de grotere veendikten vinden de ak-
tiviteiten verder plaats aan de andere zijde van het ka-
naal. De regelmatige blokken te midden van de
'Bruyeres Humides' zijn boekweitakkers op het veen.
Voorts zien we een aantal grote plassen waarvan het
grootste deel als meerstallen aangemerkt kan worden.
Een meerstal is een plas op het veen, de bodem be-
staat uit veen en reikt dus niet tot aan de zandonder-
grond.
Aan de westzijde van de Hoofdvaart de twee Ravens-
meren en het Smilder Groote Meer. Het is kurieus, dat
op de kaart van Cornelis Pijnacker uit 1634 dit meer al
is aangegeven met ongeveer dezelfde vorm, kompleet
met eiland, toen Groot Smilders Meer genoemd. Op
de topografische kaart van 1900 is het meer nog intakt
en zelfs in 1923 is het nog herkenbaar als een moeras-
sige laagte met in het midden een hoger gedeelte, het
voormalige eiland!
Aan de oostzijde van de Hoofdvaart ligt het imposante
Hoedmeer met direkt daaraan grenzend nog een gro-
te plas. De verschillende plassen zijn door waterlopen
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Grenqraf, op de PoorgrandFriafand

met elkaar verbonden en via de Duikersloot vindt de
afwatering plaats op de Drentse Hoofdvaart. Het
Hoedmeer leeft nog voort in de boerderijnaam 't
Hoedveen, vlak bij het Witterveld.
Omstreeks 1900 is ten noorden van de Leemdijk het
grootste deel al tot landbouwgrond ontgonnen, aan de
oostzijde is nog veel onontgonnen en wordt ook nog
veen gegraven, systematisch met het wijkensysteem
maar ook individuele veivening in veenputten. Alhoe-
wel we het ons nu niet meer kunnen voorstellen, was
het toen verveende gebied een kleinschalig landschap
met percelen van 1 ha en vele, verspreide boskom-
plexen. De bossen bij het huidige hoofddorp Smilde,
de Hardersbossen en het Pelinckbos bij Boven Smilde
zijn daar nog van overgebleven.
Waar de vervening het eerst is begonnen, vanaf Hoo-
gersmilde tot aan de Leemdijk, is merkwaardig ge-
noeg nog meer dan de helft heideveld.
Toch is tot op de dag van vandaag nog iets van de Smit-
digervenen overgebleven: een stukje bos in de Har-
dersbossen op onvergraven veen, ten noorden van de
boerderij 't Hoedveen en, het allerbelangrijkste, het
zuidelijk gedeelte van het Witterveld. Hier doet zich
nog de unieke situatie voor van een grotendeels intakt
zijnd randveen met een gave meerstal, het Meeuwen-
meer.

En dan zet het Fochteloërveen c a. zich nog voort on-
der het maaiveld in de zgn. 7 blokken (tussen Veen-
hoopsbrug en Norgervaart) waar men met een te hoog
peil indertijd moest vervenen waardoor op vele plaat-
sen nog vast veen in de ondergrond voorkomt.
Mijn grootvader, wonend bij de Van Liersbrug, groef

Fbchte/oëraeen op<fe iopograjische kaart 1:50.000 uit 1853

in de oorlog nog turf op eigen grond. Ook verveende
maar niet ontgonnen restanten houden de herinnering
nog levend, zoals het Wildeveen even ten oosten van
de Norgervaart en vierkante blokjes bos tussen de
Meesterswijk en de Grietmanswijk, afgegraven veen
met opslag begroeid.

Vervening vanuit Friesland
Vanuit Friesland, in de uiterste noordwest-punt van
ons gebied, beginnen de systematische verveningen in
de 18de eeuw bij Bakkeveen en Waskemeer. Hier het-
zelfde verhaal als Smilde, met het doortrekken van een
hoofdkanaal vorderde de vervening. Met het graven
van de Haulerwijkster Vaart en zijwijken worden de ve-
nen van Haulerwijk exploitabel in het begin van de
19de eeuw.
Uit een kaart van Eekhoff uit 1849 blijkt dat de Hauler-
wijkster Vaart dan een knik van ongeveer 90° maakt
en als Kromme Elleboogsvaart op ongeveer 500 m af-
stand van de grens met Drente is gegraven. Ook is al
een gedeelte van de aansluiting richting Veenhuizen
als Kolonievaart gereed. Provinciale grenzen waren
toendertijd nog grote obstakels. Reeds in 1837wordt
er een overeenkomst getekend tussen de Compag-
nons en de Maatschappij van Weldadigheid voor de
aanvoer per schip van 'mestspeciën, hooy en andere
benodigdheden'. Maar er was nog geen rechtstreekse
verbinding te water zodat de vrachten per as over een
afstand van een uur gaans naar Veenhuizen werden
vervoerd. Pas in 1879 kwam een rechtstreekse verbin-
ding tot stand door het opruimen van de dam op de
provinciegrens.

Aan de westzijde van het veen ontstaan ook aktivitei-
ten: moesten de Drenten Adriaan Pauw er toe krijgen
met de verveningen te starten, de Friezen hadden een
dergelijke import niet nodig. In 1781 verkreeg Daniël
de BlockLyclama aNijeholtoktrooi tot het graven van
een vaart door Donkerbroëk, via Oosterwolde en Ap-
pelscha tot aan de Fries/Drentse grens. De gezamen-
lijke 'Compagnons der Opsterlandsche enOoststel-
lingwerver Veenen en Vaerten' waren vnl. leden van
het geslacht Lyclama a Nijeholt. De vaart bereikte in
1847 de Scheid, de grens met Drente. De geschie-
denis van de vrije doorvaart herhaalt zich hier. De Wit-
te Wijk was reeds in 1791 gegraven maar het moest
nog tot 1894 duren alvorens hier de verbinding met de
Compagnons Vaart tot stand kwam en daarmede de
rekreatieve 'Turfvaartroute' van nu.
De venen van Appelscha kwamen in 1827 in exploita-
tie. We kunnen dus stellen dat Daniël en Adriaan met
een tijdsverschil van 200 j aar de spade in het veen
staken.

Weldadigheid is niet lukratief
De laatste grote aktiviteit, ook weer uit het begin van
•de vorige eeuw, is te danken aan de Maatschappij van

Weldadigheid onder de stimulerende leiding van ge-
neraal Johannes van den Bosch, de latere Gouver-
neur-Generaal van Nederlands Oost-Indië. De Maat-
schappij was tot stand gekomen ter bestrijding van de
rampzalige armoede en werkloosheid in de steden van
Holland: zo was er in Leiden één bedeelde op 2 inwo-
ners, in Amsterdam was dat één op de drie.
Er werden 'koloniën' gesticht: de landbouwkoloniën
Frederiksoord/Wilhelminaoord/Willemsoordals
'vrije' kolonie, de Ommerschans en Veenhuizen als
'onvrije' inrichtingen. Veenhuizen was bestemd voor
bedelaars, landlopers, wezen, vondelingen en verlaten
kinderen.
In 1822/1823 werd het gehucht Veenhuizen aange-
kocht met plm. 2500 ha woeste grond, kort daarna uit-
gebreid tot 3000 ha. Ook hier werd met een tomeloze
energie gewerkt. In onvoorstelbaar korte tijd kwam de
kolonie tot stand. Eerst werd de Kolonievaart gegra-
ven, niet met de opzet voor turfvervoer zoals dat elders
het geval was, maar als verbinding met de Drentse
Hoofdvaart om vervoer per schip van bouwmateria-
len, passagiers ed. mogelijk te maken.
In 1822 dus de eerste grondtransakties, in 1827 telde
Veenhuizen al 3300 inwoners, waren er 3 grote ge-
stichten gebouwd, 24 boerderijen, een protestantse en
een katholieke kerk en een synagoge. En er was 920
ha ontgonnen tot kultuurland.
Om over voldoende 'mestspeciën' te kunnen beschik-
ken werden er ten behoeve van de schaapskudden
schaapsschuren gebouwd: één in het huidige Banken-
bos, één bij het gesticht Veenhuizen II en een tweetal
nog aanwezig maar één helaas bouwvallig, aan de Ko-
lonievaart bij de Zesde Wijk. Na 1922 zijn de kudden
opgeheven maar een kleine, partikuliere kudde zwierf
nog over het Fochteloërveen tot 1939.
In 1848 had Veenhuizen 6200 inwoners, drie maal zo-
veel als Assen! Dat weldadigheid geen lukratieve bezig-
heid is heeft de Maatschappij in al haar koloniën on-
dervonden: voor Veenhuizen waren de financiële pro-
blemen zo groot geworden dat het geheel in 1859
door de Staat werd overgenomen. Toen dus geen
privatisering maar overheidszorg.

Situatie in 1812
Dekaartvan 1812 laat ons het Drentse deel zien van
het Fochteloërveen met het aangrenzende oude kul-
tuurlandschap.
Het gehucht Veenhuizen telde toen 47 inwoners en we
tellen 6 boerderijen. Het is een oude nederzetting: op
een kaart van Joh. van Doetecem (tussen 1606-1610)
wordt het al aangegeven en uit een kaart van 1639
blijkt dat er 6 hofsteden zijn en een herberg. De oude
jachtweide uit 1723 is het enige gebouw dat nog res-
teert van het verdwenen dorp, misschien op dezelfde
plaats gelegen als de herberg/boerderij waarvan spra-
ke was in 1628?
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De grillige lijn die vanaf het Esmeer naar het noord-
westen loopt is geen beekloop maar de gekarteerde
begrenzing van het hoogveen. Daaruit blijkt dat Veen-
huizen buiten het veen was gelegen en dat de verbin-
dingswegen met Friesland op zandruggen waren ge-
situeerd. Wat nog steeds 'de esch' wordt genoemd is
aaneengesloten bouwland met 2 bedrijven. De recht-
hoekige percelen zijn weer de boekweitakkers, ook
rond net Esmeer. Fraai zien we op de kaart dat het
meer aan drie zijden door hoogveen wordt omsloten.
Op de donkergekleurde percelen wordt turf gegraven,
ook rond een drietal kleine plasjes. Aan de noordzijde
het beekdal van de Slokkert met de beide bovenlopen
die aan deze zijde het schiereiland, waarop Norg ligt,
omgrenzen. De donkergekleurde percelen in de beek-
dalen zijn de weiden, de lichtgekleurde zijn als hooi-
land in gebruik.

Situatie in 1853
Dezelfde situatie, maar dan omstreeks 1853, dus zes
jaar vóór de overname door het Rijk. De enige land-
bouwontginning ten zuiden van de Kolonievaart is het
Florisland.
We memoreerden dat in 1827 reeds 920 ha in de ko-
lonie was ontgonnen. Daarna, tot 1853, is er nog pltn.
200 ha bijgekomen zodat men tot een afronding van
het landbouwareaal was gekomen. De financiële toe-
stand van de Maatschappij zal daar zeker toe hebben
genoodzaakt.
Behalve een bosstrookje, grenzend aan het 1ste Ge-
sticht, begint de bosaanleg in Veenhuizen pas na over-
name door het Rijk.
Ter hoogte van de 5de wijk naar het 2de Gesticht, ont-
waren we enige bebouwing in het veen. Het zijn vijf
dubbele woninkjes voor veenarbeiders met een, uiter-
aard afzonderlijk gelegen, woning en kantoor voor de
veenbaas. Ten zuidoosten van het 1 ste Gesticht is de
Veenwijk gegraven: dit was bij de verkoop van de
gronden aan de Maatschappij een voorwaarde van de
markgenoten van Norg/Zuid- en Westervelde, evenals
het behoud van het visrecht en het recht tot schaap-
wassen in het Esmeer. <
De hoofdwijken van Smilde in de zgn. 7 blokken heb-
ben de gemeentegrens met Norg reeds bereikt maar
de vervening is nog in volle gang of moet nog begin-
nen. De grens van de kolonie lag toen op 40 roeden
vanaf het Smildiger veen, later werd daar een wijk ge-
graven, de Veertigroe wijk.

Situatie in 1900
Het kaartfragment uit plm. 1900 laat zien dat het ka-
rakteristieke Veenhuizer landschap zijn uiteindelijke
vorm heeft gekregen door de aanleg van grote en vele

Situatie van de Smiidiger Venen op eenFranse kaartuit 1812, hier
verkleind tot een schaal van ca1:40.000

kleine, verspreide boskomplexen. Het Florisland was
kennelijk geen rendabele ontginning, het is nu bebost.

De verdere aktiviteiten binnen het eigenlijke kolonie-
veld beperken zich verder tot bosaanleg tussen Ko-
lonievaart en een gegraven waterleiding. De twee
bouwlandkomplexen langs de Veenwijk zijn van tijde-
lijke aard: op de kaart van 1920 zijn ze weer verdwe-

Fochteloërveen, omstreeks 1945

nen, waarschijnlijk gaat het hier toch nog om boek-
weitkultuur. De eerder genoemde Veertigroewijk is
gegraven en de gemeentegrens met Smilde vormt nu
de grens van het Rijksbezit. We zien een deel van de
bebossingen binnen het Waterschap de Zeven Blok-
ken, terwijl in Friesland al een groot deel van de zgn.
Compagnonsbossen bij Ravenswoud is gerealiseerd.
De vervening gaat noordwaarts: de Lyclamavaart is
voor een deel al gegraven met de aanzet tot de zij-
wijken.
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Een verheugende dag in 1938
In de eerste helft van deze eeuwzijn de grootste veran-
deringen op Drents gebied wel de aanleg van een
tweetal grote boskomplexen, ten zuiden van het 1ste
Gesticht en aan de noord- en noordwestzijde van het
Esmeer. De ernstigste aantasting was wel de ontgin-
ning van een groot komplex tot landbouwgrond waar-
door het Kolonieveld en het Esmeerkomplex van el-
kaar werden gescheiden. Op Fries gebied vormt de
voortgaande vervening een bedreiging voor de natte
kern van het Fochteloërveen. Het is dan ook een ver-
heugende dag wanneer op 20 september 1938 Na-
tuurmonumenten plm. 200 ha veengebied kan aan-
kopen van de aloude 'Compagnons der Opsterland-
sche en Ooststellingwerver Veenen en Vaerten'. Het
was een begin maar niemand had kunnen voorzien dat
dit zou uitgroeien tot een reservaat van ca. 1700 ha!

Tot omstreeks halverwege deze eeuw kunnen we stel-
len dat het Fochteloërveen ca. er nog wonderbaarlijk
goed is afgekomen. We hebben dit aan een aantal fak-
toren te danken.
In de eerste plaats zijn de verveningen op grote afstand
van het reservaat begonnen: Hoogersmilde, Bak-
keveen en Appelscha. Daar werden de kanalen gegra-
ven, die voor de afvoer van de turf noodzakelijk waren.
Zelfs in Appelscha, toch relatief dicht bij het huidige re-
servaat gelegen, duurde het nog tot in de dertiger ja-
ren voordat de vervening vanuit de Ly clamavaart een
bedreiging ging vormen. We hebben al gememoreerd
dat provinciegrenzen geduchte obstakels waren en dat
had zijn invloed op het verveningsproces en tot op ze-
kere hoogte gold dat ook voor gemeentegrenzen.
Dat effekt werd nog op zeer doeltreffende wijze ver-
sterkt door de aktiviteiten van de Maatschappij van
Weldadigheid: de Stichting van de kolonie Veenhui-
zen. De grens van de kolonie werd uiteindelijk ge-
vormd door de provinciale grens, de gemeentegrens
met Smilde, om ter hoogte van de oostzijde van het
Esmeer naar de Kolonievaart af te buigen.
Na de inrichting van de kolonie ten noorden van de
Kolonievaart waren, zoals opgemerkt, de financiële
perikelen zo groot geworden dat van verdere ontgin-
ning geen sprake was: ook na overname door het Rijk
kon men de 'verpleegden' voldoende bezig houden
met werk op de boerderijen, in de bossen en in de op-
gerichte fabrieken en werkplaatsen. En, niet te verge-
ten, het tuinonderhoud bij de beambtenwoningen, het
ledigen der 'tonnetjes' om maar enkele aspectenvan
de werkzaamheden te noemen. Er werd wel turf gegra-
ven maar dit was op relatief beperkte schaal voor de

Kaart linkerpagina: Situatie vaneen deel van het Fochteloërveen op
een Franse kaart uit 1812, hier verkleind tot een schaal van ca.
1:40.000

Topografische kaart, uit 1900, gedeelte herzien in 1905, schaal
1:50.000
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eigen behoeften van de kolonie. Achteraf gezien en
onbedoeld, was de Maatschappij ook weldadig voor
het natuurbehoud. Zonder haar aktiviteiten was hier
een normale veenkolonie ontstaan.
Tenslotte moeten we nog opmerken, dat in deze eeuw
de waag naar turf als brandstof sterk verminderde, wat
natuurlijk ook een vertraging in het verveningsproces
betekende.

Ontginningswoede
De laatste 30.jaren vormen de meest bewogen perio-
de uit de geschiedenis van het Fochteloërveen ca.
De ontginningswoede raasde óver Nederland en vond
ook in de dertiger jaren een hoogtepunt in Drente. Het
gevaar was reeds naderbij: vóór de oorlog was men op
de door het Rijk aangekochte gronden begonnen met
de ontginning van de heide tussen de Kolonievaart en
Zuidvelde. Het was toen al een bijzonderheid dat een
deel van de zuidelijke bovenloop van de Slokkert nog
geheel door heide was omgeven. De ontginning werd
door de oorlog vertraagd maar na de oorlog werd het
nog intakt zijnde noordelijke deel ontgonnen en wer-
den er domeinboerderijen gebouwd. Men had de
grens met de kolonie bereikt.

Monumenten van voortschrijdend inzicht
De situatie omstreeks 1945 geeft aan, wat er nog aan
heide en veen was overgebleven, altijd nog een res-
pektabele omvang, doch nu werden de plannen voor-
bereid om te komen tot ontginning van het gehele
Fochteloërveen. Tussen Drente en Friesland werden

Links booen: De laatste schaapskooien van Veenhuizen, gelegen langs
de KolonievQort nabij de afslag naar Oostewolde. Door de zijdeuren
werd de potstalmest naar buiten en viapramen naar de landerijen
gebracht. De achterste schuur is duidelijk in verval. Evenals zoveel
andere bouwkundige elementen in Veenhuizen ontbreken ook hier
beschermde maatregelen. De 'kolonie' te verklaren tot beschermd
dorpsgezichtzou recht doen aan de bijzondere geschiedenis van
Veenhuizen

Rechts boven: Aan de woningen langs de Kolonievaart kan men de
bekngr^fcheid ICTI (te ambtenaren odezen

Linies onder Vegetatie van witte snavelbies op het Fochteloërveen in

Rechts onder: Het was welwarm op die 13de juni 1937 toen een
bezoek werd gebracht aan het aan te kopen deel van het
Fochteloërveen. Van dit bezoek is een uersiag gemaakt. Het is
interessant om de mededelingen van Baron de Vos van Steenwijk te
noemen, omdat hij een voor ons onbekend argument noemt voor
natuurbehoud: 'De Vos van Steenwijk deelt mij mede, dat alle
terreinen van ontginningsmaatschappijen vanaf 1 Mei overgaan in het
bezit van den Staat. Naast het door ons in optie verkregen terrein ligt
een groot braakliggend gebied van Veenhuizen, en de Vos, die
Bestuurslidvan Veenhuizen is, zal een balletje opgooien om dit terrein
ook braak te laten liggen waardoor ons gebiedmeer onaantastbaar
wordt. Hij zal dit verdedigen mede omdat het voor Veenhuizen een
groot voordeel is bij het ontsnappen oan geiraigenen die direct te
kunnen nasporen, hetgeen natuurlijk moeilijk is als het terrein met

afspraken gemaakt om althans een deel van het ge-
bied tot reservaat te bestemmen. Op de kaart van
26-9-1955, het indelingsplan Fochteloo, is het aange-
geven: met het bezit van Natuurmonumenten als kern
zou in totaal plm. 450 ha veen worden gespaard. Het
reservaat werd omgeven door boselementen en rij-
wielpaden. Voorts bleef een stukje veen bij het Esmeer
gehandhaafd, terwijl de Norger Petgaten buiten de

ontginningsplannen vielen: het was partikulier bezit. !

Het ontginningsplan was in drie delen gesplitst: Veen-
huizen Noord (de Bieuw), Midden (langs de Drentse
weg) en Zuid.
In totaal waren er niet minder dan 37 boerderijen ge-
projekteerd. Men begon in de Bieuw en bij deDrentse
weg, gelegen langs de provinciegrens. Door de snelle
afname van het aantal werklozen na de oorlog vonden
de ontginningswerkzaamheden gelukkig vertraagd
voortgang tot in de Troonrede van 1961 het verlossen-
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de woord werd gesproken: geen ontginningen meer I het stopzetten van de aktiviteiten. Het was voor de
met rijkssubsidie. Voor de rijksgronden betekende dat I schrijver een gedenkwaardige dag toen hij, samen met

Kolonieveldin de richtingvan Smilde, waar het veen vroeger doorliep tot het Witteweld, waar nog een gave randveensituatie aanwezig is

Het Esmeer is wellicht de fraaiste pingoruïne van Drente en een van de laatste voedselarme plassen. Op de voorgrondwoliegras en afstervende
berken, veroorzaak door hoge waterstand

de toenmalige sekretaris van de Contact-Commissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming, Drs. R. J.
de Wit, vanaf een wrakke hoogzit de ontginning van de
laatste 70 ha heide ten zuiden van de Lydamavaart
aanschouwde; reeds iets eerder was al 65 ha ontgon-
nen tot aan de 4de Opwijk. Het ging hier om partikulier
bezit van een verzekeringsmaatschappij.
Daarna spoedden wij ons naar hotel Karsten in Norg
en hoorden via de radio dat het vonnis over het Foch-
teloërveen niet zou worden voltrokken. Zelden is een
maaltijd ons zo goed bekomen!

Toen het werk werd stilgelegd was men in de Bieuw
nog niet eens klaargekomen: in het noordelijk deel ge-
tuigen nog steeds de met opslag begroeide heideres-
tanten van die mooie dag in september 1961. Ook
langs de Drentse weg ligt nog, te midden van kuituur-
grond, zo'n monument van voortschrijdend inzicht.
De laatste boerderij aldaar is nu de beheerderswoning
van Natuurmonumenten, van waaruit de heer S.
Hoekstra als beheerder zijn enthousiasme uitstraalt
over het gebied. Wanneer we het inrichtingsplan nader
bekijken, dan blijkt er nog een dikke adder onder het
veen te schuilen: een verbindingsweg tussen Assen en
Oosterwolde. De periode was nl. aangebroken, dat in
Nederland alles met alles door snelle verbindingen
moest worden verbonden en kennelijk was ook hier
sprake van een onverdragelijke verkeersspanning tus-
sen Assen en Oosterwolde. Ook toen de ontginningen
niet doorgingen bleef deze weg nog een eigen leven
leiden: zo is er zelfs nog een zichtlijn vrijgemaakt tus-
sen de gemeentegrens en de Veertigroe wijk om het
tracé nader te bepalen, uiteraard niet op landbouw-
gronden.
Opdekaartuitdezestigerj arenkeerthet wegen-
gevaar weer terug, maar nu met nog ernstiger gevol-
gen voor het natuurgebied.
We zien westelijk van het Fochteloërveen het tracé
aangegeven van de geprojekteerde Rijksweg Am-
sterdam-Lelystad-Steenwijk-Groningen en de we-
deropstanding van de weg Assen-Oosterwolde. In de
ruilverkaveling Oosterwolde werd een grote opper-
vlakte uitgespaard voor een klaverblad aansluiting.
Alhoewel de zuidelijke weg alleen maar een taartpunt
van het natuurgebied doorsneed betekende realise-
ring van dit wegenpatroon het definitieve einde van het
stiltegebied, dat het Fochteloërveeh tot heden geluk-
kig nog steeds is. Het gehele tracévan de Rijksweg zou
bij uitvoering een verwoestend spoor door geheel
Drente hebben achtergelaten.
Ook hier mogen we uitermate dankbaar zijn dat het
reeds genoemde voortschrijdend inzicht deze techno-
kratische uitdaging niet heeft gehonoreerd.
Voorts is het voornemen niet doorgegaan om oa. het
Esmeer te ontsluiten door een verhard fietspad in het
kader van het Provinciaal Rijwielpadenplan.
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Boerderijbouw
In de zestiger jaren werd de eerste voorbereidings-
kommissie voor de ruilverkaveling 'Smilde' geïnstal-
leerd, een kommissie die trouwens een aantal jaren la-
ter weer ter ziele ging. Het grootste deel van de zgn.
Esmeerenklave was m gebruik bij Smildigerboeren en
de kommissie, gesteund door de Cultuurtechnische
Dienst, deed haar uiterste best tot boerderijbouw in
het gebied te komen met de dan ook noodzakelijke
verharde wegen.

De landbouwenklave was dan een blijvende barrière

Fochteloërveen rond 1970

geworden tussen het kolonieveld en het Esmeer, doch
gelukkig bleek uiteindelijk Domeinen niet bereid me-
dewerking te verlenen en daarmede was ook dit ge-
vaar weer afgewend. Ook hier is weer grote dank op
zijn plaats aan de toenmalige Contact Commissie voor
haar inspanningen in deze zaak! Wat niet ongedaan
kon worden gemaakt was de inrichting van vloeivelden
tbv. Scholtens-aardappelmeelfabriek langs de zuid-
rand van het veengebied. Ook dit was een voorbeeld
van denkwerk op heel korte termijn. De fabriek is nu
al jaren gesloten, de vloeivelden vormen nu een on-
derdeel van het reservaat, maar de verloren gegane
waarden zijn nooit meer terug te brengen.
Langs de inmiddels verharde weg van Ravenswoud

bosaanleg in kader
r.v.k. Smilde

•• tracé afvoerleiding

ïj{ te bouwen gemaal

richting Veenhuizen waren aan de westzijde door Do-'
meinen de ontginningen gestart en werd een drietal
boerderijen gebouwd. Om dezelfde reden als dat in
Drente het geval was, bleef ook hier na 1961 nog een
belangrijk komplex gespaard. Wel ging de vervening,
met name op het Friese deel, nog gestadig door: direkt
na de oorlog nog turf voor huisbrand maar later uitslui-
tend tbv. de turfstrooiselwinning. In 1974 kon de turf-
strooiselfabriek worden uitgekocht en afgebroken ter-
wijl een aantal jaren geleden ook de verwerking van
turf voor de potgrondfabrikage werd beëindigd.
Nu was het tijdstip aangebroken, dat beheersmaatre-
gelen mbt. de waterhuishouding zinvol waren.
De laatste belangrijke beslissing werd genomen in het
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kader van de voorbereiding van de ruilverkaveling
Smilde—er was inmiddels weer een kommissie inge-
steld. Een deel van het landbouwwater uit de Zeven
Blokken én het voedselrijke water uit de vloeivelden
werd via de Schaaphokswijk naar het noorden afge-
voerd. Mede dankzij ook de welwillende medewerking
van die tweede voorbereidingskommissie is er nu een
goede oplossing gevonden.
Via een te bouwen gemaal langs de Van Lierswijk zal
het landbouwwater door een te graven leiding met een
hoog peil langs de oostrand van de Norger Petgaten
worden afgevoerd op de Kolonievaart.
Daardoor is het straks voor Natuurmonumenten mo-
gelijk tot een eigen waterbeheer te komen binnen het
reservaat. Het voedselrijke water van de vloeivelden
wordt nu al niet meer via die Schaapshokswijk afge-
voerd. Ook is een winstpunt dat in de zeer diep inge-
sneden waterlossing langs de gemeentegrens met
Smilde het water wordt opgezet waardoor de ontwa-
terende invloed op het reservaat wordt verminderd.
Dit effekt kan nog worden versterkt door in de Veertig-
roe wijk met de aansluitende Esmeerwijk tot peilsver-
hoging over te gaan.

Tenslotte moeten we, wat de ruilverkaveling 'Smilde'
betreft, de in het landschapsplan ontworpen bos-
elementen tussen Norgerwijk en Drentse Hoofdvaart
noemen met een oppervlakte van plm. 17 ha. De
plaats van deze bosstroken is zodanig gekozen, dat
vanuit het Fochteloërveen op Fries gebied de storende
elementen nabij en in Assen (hoogspanningsleidin-
gen, hoogbouw) in de toekomst aan het oog worden
onttrokken.

Aanbevelingen
Nadat, vanaf de eerste aankoop onderhandelingen,
Natuurmonumenten zich bijna een halve eeuw heeft
ingespannen voor het behoud van het Fochteloër-
veen, Kolonieveld, het Esmeerkomplex en de Norger
Petgaten lijkt het ons nuttig nog een aantal aanbevelin-
gen te formuleren, die noodzakelijk zijn om ook voor
de verdere toekomst het totale gebied optimaal te la-
ten funktioneren.
Deze aanbevelingen zijn tweeledig:
a De vergroting van de natuurwetenschappelijke

waarden.
b. Vergroting van de kultuurhistorische en landschap-

pelijke betekenis, waarbij ook de versterking van
het unieke, ruimtelijke beeld een belangrijke rol
speelt.

We zullen met het eerste beginnen en enkele aspekten
globaal noemen, omdat Ernst Oosterveld in zijn artikel
daar nader op ingaat en zullen ons niet alleen beper-
ken tot de gebieden, die in de eerste ronde als relatie-
notagebied zijn aangewezen maar uitgaan van een vi-
sie op lange termijn.
Binnen het huidige reservaat is nog een aantal natuur -
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gebieden die een integrerend deel van het gebied uit-
maken rijkseigendom, maar nog niet in erfpacht aan
Natuurmonumenten overgedragen terwijl één be-
herende instantie wenselijk is. We noemen een terrein
ten oosten van de ijsbaan (plm. 8,5 ha), plm. 25 ha hei-
de tussen de Schaapshokswijk en de ontginningsbos-
sen, een tweetal heidepercelen ten westen van het Es-
meer (plm. 7,5 ha) en het terrein tussen de grens met
Smilde en de Veertigroe wijk ter grootte van plm. 40
ha.
En misschien is er nog eens een andere plaats te be-
denken voor de huidige schietbaan van de GesBchts-
wacht!
Met name om het ornithologische en het daar nauw
mee verbonden entomologische belang is het van gro-
te betekenis langs de randen van de natuurgebieden
landbouwgronden te verwerven, c.q. in erfpacht te ver-
krijgen.
Ernst Oosterveld noemt al een beheer, gericht op
schrale, bloeirijke graslanden en heischrale vegetaties.
In de eerste plaats denken we natuurlijk aan het ophef-
fen van de voedselrijke landbouwenklave tussen Es-
meer en Kolonieveld, waardoor weer ééngeheel kan
ontstaan. Daarnaast de strook kultuurgrond op Fries
gebied, gelegen tussen de noordrand van het reser-
vaat en de landbouwweg ten noorden daarvan; langs
het zandweggedeelte liggen nog enkele heiderestan-
ten als waardevolle aanvulling, voorts het komplex kul-
tuurlanden met het nog aanwezige heideperceel langs
de Drentse weg, vanaf de beheersboerderij. Ook zou
het gewenst zijn het bezit langs de westzij de van de ver-
harde weg naar Ravenswoud, waar de drie domein-
boerderijen zijn gebouwd, uit te breiden.
We hebben de maatregelen genoemd die zijn en wor-
den uitgevoerd om de waterhuishouding van het reser-
vaat te verbeteren; die maatregelen zijn nog niet ge-
troffen voor de Norger Petgaten waar het zeer ge-
wenst is het landbouwgebied tussen de Petgaten en de
Kolonievaart te verwerven. Daardoor kan ook de lei-
ding langs de noordgrens van het reservaat vervallen.
Voorts noemen we landbouwgronden ten noorden
van het westelijk gedeelte van de Lyclamavaart. Ten-
slotte verdient aandacht, maar dan denken we wel
over een langere termijn, de R.V.S.-ontginning ten zui-
den van de Lyclamavaart, waar bij de Eerste Opwijk
nog 21 ha heide gespaard is gebleven.
We komen dan aan de landschappelijk/kultuurhistori-
sche belangrijke aspekten die, naar onze mening, ook
alle aandacht moeten krijgen bij het te voeren beheer.
Bij het Bankenbos pleiten wij voor het opruimen van
een strook bos langs de westzijde. Daardoor wordt op
die plaats de oude begrenzing van het Florisland weer
hersteld en wordt bovendien het ruimtelijk beeld ter
plaatse verbeterd. Bovendien is een deel van het bos
van slechte kwaliteit door de hoge waterstanden,
noodzakelijk voor het reservaat.

Ook wij zijn voorstanders van een geleidelijke over-
gang van gesloten bos naar de open ruimte, maar het
zou hier gewenst zijn de strakke vorm van het oude
Florisland te handhaven en opslag in de heide te ver-
wijderen, óók langs de zuidgrens. Bij het Esmeer en
het ontginningsbos meer westelijk zijn ook die gedeel-
ten aangegeven, waar na kaprijpheid van de opstan-
den herplant ongewenst is. Door het verwijderen van
deze bosgedeelten zal in visueel opzicht het Esmeer-
komplex in veel sterkere mate een eenheid gaan vor-
men met het Kolonieveld. Daartoe is het ook nodig de
beplantingen langs de voormalige Veenwijk en langs
de Esmeerweg op te ruimen evenals langs de zandweg
richting Meesterswijk. Ook in het landschapsstruktuur-
plan 'Roden/Norg' van Staatsbosbeheer wordt aan-
dacht besteed aan de visuele relatie Kolonieveld/Es-
meer.

De noodzakelijke herplant van het te vellen bos is
eveneens op de kaart aangegeven en wel op een zoda-
nige plaats, dat dit past in de totale struktuur van het
gebied. Langs de Lyclamavaart pleiten wij voor ver-
werving van het gehele Plantsoen, het aldaar gelegen
bos wat zich voortzet aan de zuidzijde van de vaart met
de daar gelegen heideterreinen en perceeltjes kultuur-
land.

Behoud en versterking van de open ruimte, die Foch-
teloërveen mede zo uniek maakt, houdt ook in dat de
natuurlijke opslag die zich langs de randen ontwikkelt
niet ten koste mag gaan van het open beeld. We den-
ken daarbij oa. aan de noordzijde van de Veertigroe
wijk, de relatie tussen het komplex ten westen van de
weg naar Ravenswoud met het kernreservaat, terwijl
ook voorkomen moet worden dat de beplanting op ge-
noemde weg zich tot een eikenlaan ontwikkelt.
Bijna 50 jaar zorg voor het Fochteloërveen hebben ge-
resulteerd in een reservaat van 1700 ha. Wij hopen dat
het Rijk en de provinciale overheden de visie kunnen
opbrengen, hun medewerking te verlenen aan de
noodzakelijke afrondingen van het reservaat, waarbij
dan met name de randgebieden de aandacht vragen.
In het kader van dit artikel wensen we de thans bijna
50-jarige toe, dat deze laatste fase niet nog eens een
halve eeuw behoeft te omvatten.
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