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Rechttoe rechtaan, de veenkoloniën in Zuidoost-Drenthe? Zeker
niet, meent Loes Scholtens die
onderzocht hoe het landschap tot
stand kwam.

Kanalen ontsloten de
veengebieden, waren
‘grensoverschijdend’. De
structuur van de waterlopen binnen een veenkolonie waren het eigen pakkie-an van de kolonie.
Uitmondend op het kanaal
werden hoofdwijken gegraven, waarop wijken
uitmondden die werden
gegraven tussen de veenplaatsen. Landschapshistorica Loes Scholtens:
,,Voor de aanleg van de
wijken was niet de dikte
van het veen bepalend,
maar het reliëf van de
pleistocene ondergrond,
het zand onder het veen.”

Leesteken: kanaal
Vanaf de tiende eeuw werden in Nederland kanalen gegraven
voor het transport over water. Een voorbeeld van een dergelijk
kanaal is de Delf (het huidige Damsterdiep) in Groningen.
Vooral de opkomst van de steden leidde gedurende de volle
middeleeuwen (circa 1000-1250) tot de aanleg van een uitgebreid net van gegraven waterwegen, dat het bestaande systeem
van natuurlijke wateren aanvulde; het verbond steden met elkaar en met handelspartners verder weg.
Andere kanalen werden aangelegd om turf- of zandwinningsgebieden te ontsluiten. In de zeventiende eeuw kwam een netwerk
van trekvaarten tot stand. In de negentiende eeuw, vooral onder
koning Willem I, werden op grote schaal scheepvaartkanalen
aangelegd om de economie te stimuleren.
Zie voor meer informatie over kanalen, wijken en 334 andere
Leestekens: www.leestekensvanhetlandschap.nl. Geïnteresseerden kunnen zelf aan de website meewerken.
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ren het landschap bepaalden.”
De uitlopers van de Hondsrug
vormden zo’n bepalende factor.
Toen de kanaalmaatschappijen het
vizier richtten op het gebied, ging
dat nog bedekt onder een dikke
laag veen en viel er van de onderliggende zandbodem niets te zien.
,,Let wel, je praat over 1850”, benadrukt Scholtens. ,,De ingenieurs
die de dikte van het veen maten,
hadden alleen maar een grondboortje. Een vergissing is dan snel
gemaakt.”
Zo’n vergissing was de doorgang
van het Oranjekanaal naar het
Smeulveen, wat door de latere
eigenaar Scholten naar zijn echtgenote werd hernoemd tot Klazienaveen: een doorgang die er nooit
kwam. Een strop voor de DVMKM
die het Smeulveen en het Oosterveen al hadden gekocht om te
vervenen. In Nieuw-Dordrecht is
die vergissing nog altijd zichtbaar.
De breedte van de Oranjedorpstraat met in het verlengde de
Herenstreek verraadt dat hier een
kanaal gepland was. ,,De venen ten
oosten van de Hondsrug lagen
veel lager dan ze dachten, dus
kwamen ze in de problemen met
het waterpeil in het kanaal”, legt
Scholtens uit. ,,Hadden ze dat hier
toch aangelegd, dan moest dat
gebruikmaken van een stoomgemaal om water aan te leveren. Een
kanaal heeft immers voeding
nodig, een bron.”
Rondgeleid door Scholtens blijkt
het veenkoloniale landschap veel
gevarieerder en meer versnipperd
dan verwacht. Op de grens tussen
Barger-Oosterveen en het Smeulveen pakt Scholtens nog eens de
kaart, om te laten zien hoe de
venen van de tot aan Duitsland
uitstrekkende marke verdeeld
werden. ,,Er werd veen verkocht,
zoals het Amsterdamsche Veld aan
de Drentse Landontginningsmaatschappij, het Barger-Compascuum
aan een groepje Drentse welgestelden rondom Van Holthe tot Echten en het Smeulveen aan de
DVMKM, maar er werd ook veen
verdeeld onder de markegenoten,
zoals het Barger-Westerveen en
het Barger-Oosterveen. Er ontstonden dus verschillende veenkoloniën. Elk bepaalde zijn eigen inrichting en dat werd niet altijd op
elkaar afgestemd.”
Wijzend naar het Scholtenskanaal: ,,Deze plek is een mooi voorbeeld. Zie je hoe de doorgaande
weg hier van de ene kant van het
water verspringt naar de andere
kant? Zoiets zie je ook bij de Viertorenbrug op de grens van Emmer-Compascuum en BargerCompascuum.”
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Vanaf linksboven met de
klok mee: Ensingwijk
Zuidzijde in Erica; landschapshistorica Loes
Scholtens bij het Van
Echtenskanaal; de Herenstreek in Nieuw-Dordrecht
waar te zien is dat er een
kanaal was gepland; kassen met een wijk nabij
Barger-Compascuum; de
omstreden bocht in de
Verlengde Hoogeveensche
Vaart (zie kader Conflict);
kenmerkende strakke
lijnen in de veenkoloniën.
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eker, Loes Scholtens heeft
de vraag vaker gehoord:
waarom ze niet aan een
roman begint in plaats van een
promotieonderzoek. Gewoon,
lekker schrijven uit de losse pols in
plaats van vier jaar, of nog langer,
happen in het stof van oude boeken en archieven. Het onderwerp
heeft zich al aangediend: de strijd
die de Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij (DVMKM) en de
Drentse Kanaal Maatschappij
(DKM) voerden om de venen die
eigendom waren van de marke van
Noordbarge en Zuidbarge. Volop
gekonkel en intriges waarmee
iemand als Thomas Rosenboom
wel raad zou weten. Maar ze doet
het niet. ,,Ik ben geen schrijver.”
Scholtens heeft de fiets neergezet aan de rand van Erica. Ter plekke verlegt de Verlengde Hoogeveensche Vaart, in een lange rechte
lijn komend uit het westen, zijn
koers in noordoostelijke richting.
,,Als je eens wist hoeveel er te doen
is geweest om deze bocht”, steekt
ze van wal. ,,In 1864 had DKM het
kanaal al tot voorbij Erica tot ongeveer deze plek gegraven, maar pas
vanaf 1880 werd het verlengd. Al
die tijd lag het werk stil.” Ze wijst:
,,Dankzij deze bocht maakt het
kanaal een paar kilometer verderop
verbinding met het Oranjekanaal.
De DVMKM, eigenaar van dat laatste kanaal, probeerde die aansluiting uit alle macht te voorkomen.
Want daardoor kon turf van de
noordelijke venen worden afgevoerd via de Verlengde Hoogeveensche Vaart; een veel kortere route
naar het westen van het land dan
via het Oranjekanaal en de Drentsche Hoofdvaart. De DVMKM liep
hierdoor enorm veel inkomsten uit
doorvoergelden mis.”
De strijd om de Bargervenen
vormt een belangrijk onderdeel
van de scriptie waarmee Scholtens
begin dit jaar haar opleiding landschapsgeschiedenis afsloot. Van
origine is ze socioloog, was lang
werkzaam als beleggingsanalist
maar volgde na een ommezwaai de
opleiding tuin- en landschapsinrichting te Velp en begon een bureau voor landschapsonderzoek.
Beroepshalve kwam ze met dit
gebied in aanraking. Een verwondering ontstond.
,,Iedereen die het landschap van
de veenkoloniën in Zuidoost-Drenthe ter sprake brengt, praat in
termen van rechte lijnen, lineaire
bebouwing en planmatige aanpak.
Maar als je goed kijkt, zie je dat het
landschap helemaal niet rechttoe
rechtaan is. Er zijn allerlei bochten
of plekken waar wijken diagonaal
liggen. Ik wilde weten welke facto-
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De route is opgesteld aan de hand van fietsknooppunten. Start op rotonde bij centrum Klazienaveen.
Dan naar 99, 60, 97, 96, 74, 77, 56, 50, 01, 65,
56 en naar 92.

Conflict
Het waren niet zomaar twee kanaalmaatschappijen die elkaar in de haren zaten. Een van de voormannen van de
Drentse Kanaal Maatschappij was Anne Willem Van Holthe
tot Echten, een telg uit de vooraanstaande familie die eerder
al de verveningen rond Hoogeveen leidde. De provincie was
grootaandeelhouder in de DKM. De DKM had zeer nauwe
contacten met de provincie en liet niet na die te gebruiken.
Dat kon ook gezegd worden voor de overwegend uit Holland
afkomstige bestuurders van de Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij (DVMKM), die hun banden met de rijksoverheid in de strijd wierpen. Zo werden Rijk en provincie
betrokken bij het conflict over de kanaalrichting. De eigenerfde boeren van de marke van Noord- en Zuidbarge opereerden
in een lastig krachtenveld. Handig als ze waren, kochten
enkele leden van de kanaalmaatschappij zich ook in de marke in, om zo het beleid van de marke te bepalen.
Om het nog ingewikkelder te maken: Van Holthe tot Echten
had naast zijn aandeel in DKM ook veen aangekocht met een
aantal andere Drentse welgestelden: het Barger-Compascuum. Om te voorkomen dat hij met elke afzonderlijke veenbaas tot overeenstemming moest komen voor een kanaal,
had hij er groot belang bij dat dat iets noordelijker werd
gegraven en zo direct aansloot op het Barger-Compascuum.

Vóór 1819
De scriptie Van veen naar
veenkoloniën, een interdisciplinair onderzoek naar de
transformatie van de Bargervenen in ZuidoostDrenthe naar een veenkoloniaal landschap (18451950) smaakte naar meer,
vandaar dat Loes Scholtens
(1956) zich heeft gestort
op een promotieonderzoek
dat de Gronings-Drentse
Veenkoloniën beslaat. In
dat gebied neemt ze verschillende deelgebieden
onder de loep, om uiteindelijk vergelijkingen te kunnen maken. ,,Een van de
dingen die ik wil onderzoeken is hoe voor 1819, toen
van overheidswege een
plan van veenaanleg werd
vereist en daarmee de
inrichting van een veenkolonie vooraf werd bepaald,
te werk werd gegaan.”

De Mijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leestekensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschapselementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.

