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rijwilliger Chris Nieuwenhuize dook in de digitale kranten-

gers de voorkeur geven aan een afgebakend onderzoek,

archieven en vond een breed scala aan artikelen over het

zowel qua onderwerp als qua tijd. Een duidelijke eind-

projectgebied, waaronder de verkoop van stukken bos als

datum voor het project en zo concreet mogelijke on-

bouwgrond. Een aantal bospercelen in het onderzoeksge-

derzoeksvragen zijn daarbij onontbeerlijk.

HOOGVVEEN

BOS OF BOUWGROND?

Roy van Beek

De Nederlandse
hoogvenen

bied is in het verleden in kleine kavels verdeeld. In de tweede helft

Het in beeld brengen van de cultuurhistorie met vrij-

van de jaren zestig van de twintigste eeuw probeerden makelaars

willigers gaat echter niet vanzelf. Een organisatie of

potentiële kopers te verleiden om dergelijke kavels te kopen met de

terreinbeheerder moet bereid zijn om voldoende tijd

suggestie dat ze mogelijk ooit als bouwgrond zouden kunnen wor-

te investeren in het binnenhalen, begeleiden en be-

den gebruikt en dan vele malen meer waard zouden zijn. De creati-

houden van vrijwilligers. Probos besteedde één tot

viteit van de makelaars rond dit thema blijkt grenzeloos. De adver-

vaak enkele uren per week aan de coördinatie. Gedu-

tenties uit de periode 1965-1975 geven meestal nadrukkelijk aan dat

rende het project zijn er bijvoorbeeld ruim 1500 mails

het niet om bouwgrond gaat, maar tegelijkertijd bevatten ze steeds

tussen de coördinator en de vrijwilligers heen en weer

ook de suggestie dat dat mogelijk ooit zal veranderen. Eind jaren

gestuurd.

zestig gaat het vooral om verwijzingen naar de groeiambities van

Tot slot is het van groot belang dat een dergelijk onder-

de gemeente Apeldoorn. Zo staat in de Telegraaf van 31 oktober 1969:

zoek ook de vrijwilligers iets oplevert. Vrijwilligers in-

‘De huidige bestemming is nog geen bouwgrond, de prijs zou dan

vesteren immers veel tijd in het onderzoek, variërend

zeker 5-10 maal zo hoog zijn, maar daar staat tegenover dat deze

van enkele uren tot enkele dagen per week. In het En-

grond op zeer korte afstand van het huidige uitbreidingsplan ligt.’

gelanderholt-project vonden de vrijwilligers onder meer

Het Fochteloër-

Naar aanleiding van commotie rondom grondtransacties ver-

de kennis die zij opdeden over de geschiedenis van het

veen is een 2500

scheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 2 februari 2001

gebied en het leren van praktische vaardigheden zoals

hectare groot

waarin wordt teruggekeken op de activiteiten van makelaar Beek-

archiefonderzoek en veldinventarisatie van grote waar-

natuurgebied in

man in het gebied. In het artikel wordt Henk Talen, voormalig

de. Ook waren de nuttige en leuke tijdsbesteding en de

de buurt van As-

grondwaterspiegel, wordt gevoed door regenwater en bestaat bijna

ambtenaar van de gemeente Apeldoorn, geciteerd. Hij vertelt dat

sociale contacten voor veel vrijwilligers belangrijk.

sen en het dorp

Beekman en zijn partner de verwachting dat op de bospercelen

Daarnaast werd het door de vrijwilligers zeer gewaar-

Veenhuizen. Het

uitsluitend uit veenmos.1 Deze moerasgebieden zijn wel beschreven als

gebouwd mocht worden versterkten door eraan toe te voegen

deerd dat ze toegang hadden tot terreinen en archieven,

hoogveengebied

‘goedgekeurd door B en W’. Kopers dachten dat die letters stonden

die niet voor iedereen zomaar toegankelijk zijn. Strui-

wordt beheerd

voor burgemeester en wethouders in plaats van Beekman en diens

nen buiten de oﬃciële paden met een veldwerkvergun-

door Natuurmo-

partner Westerik.

ning is een prachtige bijkomstigheid.

De resultaten van het

VERANTWOORDING

•

H

Verleden, heden en toekomst

Ooit waren grote delen van ons land bedekt door uitgestrekte venen.

numenten.

Laagveen ontstaat vooral in laagtes, onder invloed van het grondwater,
en bestaat vooral uit plantenresten. Hoogveen ontwikkelt zich boven de

gevaarlijke en mysterieuze plekken, ver van de bewoonde wereld, die
beter konden worden gemeden. Dat beeld doet echter geen recht aan
de werkelijkheid.

onderzoek door de vrijwilligers zijn gebundeld
in het rapport Het Verborgen Verleden van het Engelanderholt.
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Dit bronzen zwaard uit
de bronstijd, een veenvondst uit de omgeving
van Vriezenveen, is één
van de duizenden objecten die in de prehistorie
doelbewust in moerassen en andere natte
plekken werden gedeponeerd.

begonnen te ontwikkelen en voor de snelheid waar-

Ongetwijfeld kwamen turfstekers ook eerder al

mee het veen zich vervolgens uitbreidde over de Neder-

overblijfselen uit een ver verleden tegen, maar

landse zandgronden. Was het bijvoorbeeld een gradu-

die werden niet gedocumenteerd of niet als zo-

eel proces, dat vele millennia duurde, of werden

danig herkend. Veenlijken werden soms zelfs

periodes van snelle expansie afgewisseld met stagna-

herbegraven op het plaatselijke kerkhof. Vanaf

tie? Algemeen wordt aangenomen dat de eerste hoog-

de late negentiende eeuw hebben vondsten uit

venen zich ontwikkelden vanaf omstreeks 5000 tot

venen logischerwijs veel aandacht gekregen in

4000 voor Christus, maar deze hypothese is slechts ge-

zowel academische publicaties als in popu-

baseerd op een handjevol gegevens. We hebben de be-

lair-wetenschappelijke literatuur. De vondsten

schikking over verschillende series paleogeograﬁsche

zijn niet alleen uitstekend geconserveerd,

kaarten, zoals die in de Atlas van Nederland in het Holoceen.5

maar tonen ook op fascinerende wijze aan dat

Die geven op globale schaal aan welke delen van de

hoogvenen een bijzondere rol speelden in het

zandgronden in de loop van de tijd overgroeid raakten

wereldbeeld van de prehistorische en vroeg-

met veen. Deze reconstructies zijn echter gebaseerd op

historische mens. Veenlijken worden vaak

kleine aantallen dateringen van hoogveenpakketten.
Op deze uitsnede van de ‘Tranchotkaart’ (kartering 1802-1804) zien we voor-

Ze geven daarom niet meer dan een eerste impressie

beelden van vroege vervening in de Peel bij Deurne. Aan de Limburgse zijde

van het proces, en met een lage resolutie bovendien.

(rechts) zien we een doorlopende veenafgravingswand, aan de Brabantse kant

Mens en hoogveen

Het ‘Paar van Weer-

Veenlijken, knuppelpaden en offervondsten

zien we paden die naar kleinere turfwinningsputten leiden.

dinge’. Deze twee
veenlijken uit de

De economische exploitatie van hoogveen in de prehis-

late ijzertijd werden

veen zijn nog goed te herkennen in het landschap.

torie en vroege historie is moeilijk te reconstrueren.

in 1904 tezamen ge-

Hoogvenen zijn al vele duizenden jaren lang

Toch worden dergelijke plekken steeds zeldzamer.

Veel activiteiten laten nauwelijks archeologische spo-

vonden. Aanvanke-

onderdeel van ons cultuurlandschap.2 Al die

Naar schatting is meer dan 90 procent van het oor-

ren na (jacht, exploitatie van plantaardige bronnen,

lijk werd veronder-

tijd werden ze door mensen betreden, inge-

spronkelijk aanwezige hoogveen inmiddels verdwenen

begrazing), of deze zijn verdwenen door latere ontgin-

steld dat het een

richt en geëxploiteerd. In de prehistorie en

door ontginningen voor landbouw en turfwinning, en

ningen. In sommige delen van Europa zijn er aanwij-

man en een vrouw

vroeg-historische tijd werd aan de venen,

wat overgebleven is wordt bedreigd door klimaatveran-

zingen dat er al vanaf de bronstijd turf gestoken werd,

betrof, maar dna-

getuige talloze spectaculaire archeologische

dering, landbouw en vervuiling.3

mogelijk om te gebruiken als brandstof voor bronspro-

analyse wees uit dat

ductie en als meststof op de akkers.6 Dit soort aanwij-

het om twee man-

zingen ontbreken echter voor Nederland. Daarnaast is

nen gaat.

vondsten, zelfs een bijzondere betekenis toegekend: ze werden gezien als plekken waar men

Hoogveengroei

in contact kon treden met hogere machten.

Hoogvenen vormden tot voor kort een belangrijk en

het aannemelijk dat de oorspronkelijke vegetatie van

Anderzijds beïnvloedde de ligging en ontwik-

markant onderdeel van het Nederlandse landschap.

hoogvenen niet erg geschikt was voor begrazing. Hier-

keling van deze moerassen welke andere gebie-

Het Bourtangerveen, met een geschatte grootte van

uit kan worden afgeleid dat de economische waarde

den wel bewoonbaar en toegankelijk waren.

1600 vierkante kilometer, was voor aanvang van de

van hoogvenen vóór aanvang van commerciële turf-

Vanaf de middeleeuwen drukte de mens steeds

grootschalige turfwinning waarschijnlijk zelfs het

winning waarschijnlijk relatief beperkt was.7

sterker zijn stempel op hoogvenen door ze op

grootste hoogveen van Europa.4 Toch is het opvallend

Wat betreft de ideologische of sacrale betekenis ligt

grote schaal te ontginnen. De sporen van dui-

hoe weinig we nog maar weten over veengroei. Dit

dat geheel anders. Onze Nederlandse hoogvenen staan

zenden jaren interactie tussen mens en hoog-

geldt vooral voor het moment waarop hoogvenen zich

bekend om talrijke spectaculaire archeologische vondsten, zoals veenlijken en veenwegen.8 Organisch materiaal is vaak uitzonderlijk goed bewaard gebleven

‘Hoogvenen bepaalden in hoge mate welke
gebieden bewoonbaar waren en welke niet’

door de bijzondere conserveringsomstandigheden in
deze moerassen (nat, laag zuurstofgehalte en zure omgeving). Daarom bieden ze uitermate zeldzame inkijkjes in het verleden. Verreweg de meeste archeologische vondsten zijn gedaan bij turfwinning in de
negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.
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Hedendaags hoogveenrestant in De Groote Peel.
Nationaal Park De Groote Peel is 1500 hectare
groot en is een van de weinig stukken die over
zijn van het onafzienbare hoogveen dat ooit de
grens tussen Brabant en Limburg vormde.

geïnterpreteerd als oﬀers aan hogere machten,
of als personen die zich niet conformeerden
aan de ‘sociale spelregels’ van de toenmalige
maatschappij (bijvoorbeeld misdadigers of
mensen met een fysieke handicap).9
Dat veenlijken hun laatste rustplaats vonden
in deze moerassen is niet toevallig. We kennen
namelijk ook talloze bijzondere objecten die,
ongetwijfeld om ‘rituele redenen’, doelbewust
zijn achtergelaten in het veen. De objectcategorieën variëren van aardewerken potten,

bolletjes wol, hertengeweien en maalstenen tot vuur-

denis, maar ook kan niet uitgesloten worden dat we

dat ze omstreeks het begin van onze jaartelling

stenen zwaarden en bronzen dolken.10 In Bargeroos-

te maken hebben met een cultureel verschil.

op ongeveer zestienjarige leeftijd op geweldda-

terveld werd zelfs een uniek houten gebouwtje aan-

Je zou wellicht verwachten dat we al veel weten over

dige wijze om het leven werd gebracht en in

getroﬀen, omringd met een krans van veldkeien, dat

deze bijzondere vondsten. Niets is echter minder

een veenmoeras is achtergelaten. Er is zelfs een

omstreeks 1250 voor Christus in het veen was gebouwd

waar. De laatste gedetailleerde studies van veenlijken

reconstructie van haar gezicht gemaakt. We

en mogelijk als een heiligdommetje heeft gefunctio-

en veenwegen zijn alweer enkele decennia oud. Voor

hebben echter geen idee hoe het landschap er

neerd.11 De meest bijzondere vondst uit het zuiden van

Drenthe zijn er diverse nuttige inventarisaties ge-

destijds uitzag. Hoe groot was dit moerasge-

Nederland is de beroemde Laat-Romeinse ruiterhelm

maakt van verschillende categorieën ‘oﬀervondsten’,13

bied, en hoe zag de vegetatie er uit? Was het

uit Helenaveen, in de Peel.12 Overigens is opmerkelijk

maar er is nog nauwelijks aandacht besteed aan hun

dicht begroeid, of juist open? Was de plek waar

dat er uit Zuid-Nederland veel minder ‘oﬀervondsten’

bredere landschappelijke en sociale context. Als we

het meisje naar toe werd gebracht makkelijk

bekend zijn dan uit het noorden. Dat zou voor een deel

het ‘meisje van Yde’ – één van de iconen van de Neder-

bereikbaar of lag hij in een natte, moeilijk te

veroorzaakt kunnen zijn door de ontginningsgeschie-

landse archeologie – als voorbeeld nemen, weten we

betreden wildernis? Waar lagen de dichtstbij-

De meest bijzondere vondst uit het zuiden van Nederland
is de beroemde Laat-Romeinse ruiterhelm uit Helenaveen. De helm werd honderd jaar geleden gevonden door
turfsteker Gebbel Smolenaars. En hij vond nog meer: een
mantelspeld, een ruiterspoor, belletjes van een paardentuig en Romeinse munten.
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ONDERZOEKSPROJECT HOME TURF

an de Wageningen Universiteit is recentelijk een

te verkrijgen van de uiteenlopende ontwikkelingslijnen die

door de Nederlandse Organisatie voor Weten-

venen konden volgen, al naar gelang de lokale bodemkun-

schappelijk Onderzoek (nwo) geﬁnancierd project

dige, geograﬁsche en sociaaleconomische omstandighe-

van start gegaan: Home Turf. An integrated approach

den. Ook wordt onderzocht welke relevante historische ele-

to the long-term development, cultural connections and heritage

menten nog herkenbaar zijn in het huidige landschap. De

management of Dutch raised bogs (2017-2022). Binnen dit pro-

link met archeologie en geschiedenis is daarbij belangrijk.

ject wordt voor het eerst een gedetailleerde reconstructie

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van histori-

gemaakt van de langetermijngeschiedenis van hoogveen-

sche informatie de voormalige locatie van oude ontgin-

landschappen, waarbij de nadruk ligt op hoogvenen in de

ningsassen en -boerderijen te achterhalen, en ter plekke

‘pleistocene zandgebieden’ van Nederland. Daarnaast wor-

met archeologische technieken (zoals veldverkenningen,

den in samenwerking met diverse organisaties weten-

boringen) te onderzoeken of daar nog steeds oude resten

schappelijk gefundeerde toekomstvisies ontwikkeld voor

aanwezig zijn. Daarnaast geeft de archeologie informatie

het beheer van deze kwetsbare gebieden. Het project

over de periode voordat de eerste geschreven bronnen ver-

wordt uitgevoerd door landschapsarcheoloog Roy van

schenen.

Beek, fysisch geografe Cindy Quik en landschapshistoricus

Een ander onderdeel van het project richt zich op de voor-

Maurice Paulissen.

spelling, kartering, evaluatie en het beheer van culturele

De nadruk in het project ligt op de landschappelijke trans-

verschijnselen in (voormalige) hoogvenen. Bij het ontwik-

formaties die hoogvenen ondergingen en op de sociaaleco-

kelen van geïntegreerde en breed gedragen beheersplan-

nomische achtergronden daarvan, alsmede op de relaties

nen zijn opbouwende dialogen tussen wetenschappers,

tussen historische, archeologische en bodemkundige gege-

lokale autoriteiten, terreinbeherende instanties en landei-

vens. Het fysisch-geograﬁsche deel van het project is erop

genaren essentieel. Deze benadering wordt bijvoorbeeld

gericht om het proces van hoogveenontwikkeling beter te

gepropageerd door English Heritage en de Rijksdienst voor

begrijpen. Hierdoor kunnen meer betrouwbare reconstruc-

het Cultureel Erfgoed. De belangen van de verschillende

ties van de hoogveenuitbreiding worden gemaakt en

partijen zullen niet altijd synchroon lopen, maar kunnen

betere inzichten worden verkregen in de relaties met arche-

wel zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarbij

Reconstructie van het ‘tempeltje’ van Bargeroosterveld,

ologische en historisch-geograﬁsche gegevens. Als we bij-

Reconstructie van het meisje van Yde, het bekendste veenlijk

is het ook belangrijk om te onderkennen dat landschappen

gemaakt door B. Kuitert, in opdracht van het toenmalige

voorbeeld weten hoe snel het veen zich uitbreidde in de

uit ons land en tevens een van de iconen van de Nederlandse

continu in verandering zijn. Dat geldt zeker voor hoogve-

Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit

bronstijd, kan dat iets zeggen over veranderingen in bewo-

archeologie.

nen. Daarom is het zinvoller om in te zetten op een goed

Groningen.

ningspatronen die we kennen uit archeologisch onderzoek.
En hoe uitgestrekt was het veen bijvoorbeeld toen de eerste veenkolonisten in de middeleeuwen er arriveerden? Dit

N

soort vragen worden beantwoord door een inventarisatie

beheer van deze dynamische landschapsprocessen dan om

van al beschikbare bodemkundige data, in combinatie met

de nadruk te leggen op bescherming, conservering of het
1

nieuwe gegevens die verzameld worden tijdens drie veld-

bereiken van een ‘stabiele’ situatie.

werkcampagnes (op waarschijnlijk zes locaties). Die wor-

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, wordt

den gebruikt om het proces van hoogveenuitbreiding te

gewerkt op twee verschillende schaalniveaus. Ten eerste

2

modelleren. Tot de veldwerkgebieden behoren onder

worden er bijeenkomsten georganiseerd met vertegen-

A

andere (delen van) het Bourtangerveen, het Vriezenveen

woordigers van de belangrijkste belanghebbenden op

3

en de Peel.

nationaal niveau. Dit zijn onder andere Staatsbosbeheer,

De uiteenlopende relaties tussen mens en hoogveen staan

Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel

4

centraal in de archeologische en historisch-geograﬁsche

Erfgoed. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geïnventari-

B

onderdelen van het onderzoek. Zo wordt de landschappe-

seerd welke types wetenschappelijke gegevens een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het toekom-

lijke en sociale context van een aantal beroemde veenDuitsland

vondsten, zoals het meisje van Yde, gereconstrueerd door

6

het combineren van archeologische, bodemkundige en

stig beheer van hoogvenen. Het tweede schaalniveau is

5

gekoppeld aan de veldwerkgebieden. Alle regionale en
lokale partijen die betrokken zijn bij het beheer van de

paleo-ecologische gegevens. Een ander belangrijk doel is

betreffende (voormalige) hoogvenen, worden gecontac-

het maken van een vergelijking tussen de landschapsgeschiedenis van de hoogveenontginningen in Zuid-, Middenen Noord-Nederland. Welke verschillen bestonden er tussen

Belgie

0

80 km

teerd. Het huidige beheer wordt besproken, met speciale
aandacht voor de rol van archeologische en historischgeograﬁsche overblijfselen. Gecombineerd met de weten-

deze regio’s? Hoe kunnen deze worden verklaard? Deze vragen worden benaderd door per regio zowel kleine, lokale

Locatie van het onderzoeksgebied en de zes mogelijke veld-

Ruimtelijke ontwikkeling van de hoogveenontginningen in de

schappelijke onderzoeksresultaten worden deze gegevens

veentjes als grote hoogvenen te onderzoeken, en zowel

werklocaties. 1 Bolleveen; 2 Bourtangerveen; 3 Vriezenveen/Al-

Lage Landen gedurende de laatste duizend jaar.

gebruikt om een bijdrage te leveren aan het toekomstige

ontgonnen gebieden als nog intacte veenrestanten. Op

melerveen; 4 Zwillbrocker Venn; 5 De Peel; 6 Reuselse Moeren.

beheer van deze bijzondere landschappen die duizenden

deze manier is het mogelijk om een zo divers mogelijk beeld

Donkergrijs is hoogveen, lichtgrijs is laagveen.

jaren lang het aanzien van Nederland bepaald hebben.
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Dit schilderij van
de veenkolonie
Vriezenveen omstreeks 1700 laat
duidelijk de lineaire structuur van
het dorp zien. Mogelijk is dit dorpsgezicht van de
hand van de lokale schilder Bernard
Jaspers Faijer.

zijnde dorpjes, en hoe zag het cultuurlandschap er

Groningen

N

uit? En, uiteraard: is er iets te zeggen over wie er verantwoordelijk waren voor deze gruweldaad? Wat waren hun beweegredenen?
Hoogvenen bedekten tot voor kort grote delen van de
Nederlandse zandgronden, en bepaalden in hoge mate
Assen

welke gebieden bewoonbaar waren en welke niet. Ook
de historische infrastructuur werd sterk beïnvloed

Heerenveen

door de ligging van verschillende soorten wetlands.
Ongetwijfeld waren deze relaties niet stabiel, maar
dynamisch. Als we grip krijgen op de ruimtelijke groei

Emmen

van hoogvenen door de tijd heen, kan dat inzicht geven in veranderingen in bewoningspatronen en in de
Meppel

structuur van het cultuurlandschap in het algemeen.

Coevorden

Zo zijn uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland bijvoorbeeld enkele hunebedden en prehistorische nederzettingsterreinen bekend die in de loop der tijd overDuitsland

Zwolle

groeid raakten met veen.14 Op deze plekken werd het
landschap gaandeweg dus aanzienlijk natter, zodat de

0

10

20 km

bewoning geleidelijk ‘verschoof’ naar hogere locaties.
Dit soort processen kunnen in kaart worden gebracht
door verspreidingspatronen van archeologische vond-

Verspreidingspatroon van industriële veenontginningssystemen in

sten te vergelijken met paleogeograﬁsche gegevens.

Noord-Nederland tussen circa 1550-1950, gereﬂecteerd in kanalen en
parcelleringen. Naar schatting is meer dan 90 procent van het oorspron-

Het bruine goud

De structuur van het hedendaagse landschap is nog steeds sterk bepaald is door het veenontgin-

kelijk aanwezige hoogveen inmiddels verdwenen door ontginningen voor

De meeste ontgonnen veengebieden zijn (en waren) in

ningsverleden. Dat is onder meer te zien aan langgerekte kavels in het landschap, zoals hier bij

landbouw en turfwinning.

gebruik als landbouwgrond. Toch bevatten alle hoog-

Vriezenveen in Overijssel.
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veenontginningslandschappen diverse aanwij-

overnemen. Dat bleef zo tot in het eind van de negen-

weliswaar de beschikking over een aantal belangrijke

len. Wel begint er meer aandacht te komen

zingen die verwijzen naar hun verleden. Voor-

tiende en vroege twintigste eeuw, en vanwege die be-

regionale studies voor Zuid-, Midden- en Noord-Neder-

voor het herstel van hoogvenen en hun karak-

beelden zijn toponiemen, turfvaarten, kanalen

langrijke rol werd turf ook wel als ‘het bruine goud’

land,18 maar die zijn geschreven vanuit verschillende

teristieke ﬂora en fauna, en de stimulering van

en de vorm van de parcellering en bebouwing.

omschreven. De ontgonnen gebieden konden worden

perspectieven en uitgevoerd met verschillende metho-

veengroei in natuurgebieden.19 Sommige ar-

De ontginningsgeschiedenis kan gereconstru-

omgezet in landbouwgrond. Via Vlaanderen deed com-

des. Daarom zijn ze moeilijk te vergelijken. Zowel

cheologische vindplaatsen, waaronder (de nog

eerd worden door deze kenmerken te bestude-

merciële turfwinning zijn intrede in Zuid-Nederland,16

overkoepelende syntheses als gedetailleerde microre-

intacte delen van) prehistorische veenwegen,

ren, zowel ‘in het veld’ als aan de hand van

en van daaruit spreidde zich tussen de dertiende en

gionale studies zijn nog zeldzamer. Dit lage kennispeil

zijn beschermde rijksmonumenten. Maar deze

bijvoorbeeld oude kaarten en archieven van

zestiende eeuw in noordelijke richting een ‘ontgin-

is opvallend, aangezien de veenkoloniale ontginnin-

vormen slechts het topje van de ijsberg. Onge-

veencompagnieën.

ningsgolf’ uit naar het noorden. Vanaf dat moment

gen een zeer kenmerkend en markant aspect binnen

twijfeld herbergen de overgebleven hoogveen-

De geschiedenis van de hoogveenontginningen

lag het zwaartepunt van de hoogveenontginningen in

de Nederlandse landschapsgeschiedenis vormen.

restanten nog vele bijzondere archeologische

in Nederland gaat al zo’n duizend jaar terug.

Noordoost-Nederland. De Peel vormt een uitzondering

Doorgaans wordt aangenomen dat de oorsprong

op de regel. Dat grote hoogveen op de grens van Bra-

van deze ontwikkeling gerelateerd is aan de ex-

bant en Limburg is pas vanaf de achttiende en de ne-

Hoogvenen en hoogveenontginningslandschappen be-

moeten we bijvoorbeeld omgaan met de bijzon-

plosieve groei van de zuidelijke steden Brugge,

gentiende eeuw ontgonnen, waarschijnlijk door de

vatten dus bijzondere gegevens over het vroegere land-

dere veenkoloniale ontginningsstructuren die

Gent en Antwerpen in de hoge en late middel-

slechte ontsluiting van het gebied.17

schap en over de omgang van de mens met zijn omge-

in sommige delen van het land nog zichtbaar

eeuwen (circa 1000 tot 1500 na Christus). Dit

De bovenstaande beschrijving doet vermoeden dat we

ving. Daarom is het alarmerend dat er al zoveel veen

zijn in het landschap? Het onderzoeksproject

leidde tot een grote behoefte aan brandstof en

al veel weten over de historische hoogveenontginnin-

verdwenen is. In Nederland is ook nog maar weinig

Home Turf (zie kadertekst op pagina 28-29) kan

landbouwgrond. Onder toenemende menselij-

gen in Nederland, maar dat is niet het geval. Binnen

aandacht besteed aan het beheer van deze zeldzame

bijdragen aan de beantwoording van deze

ke invloed werd het middeleeuwse landschap

de historische geograﬁe heeft het onderwerp, ook in

landschappelijke en cultuurhistorische verschijnse-

vragen.

opener en bos steeds schaarser, waardoor turf

vergelijking met de veenontginningen in ‘laag-Neder-

de rol van hout als voornaamste brandstof ging

land’, vrij weinig aandacht gekregen. We hebben

15

overblijfselen die nog niet in kaart gebracht

Blik op de toekomst

zijn. Hoe kunnen we deze traceren? En hoe

•

VERANTWOORDING
Het Fochterloërveen is een van de weinige goed bewaard gebleven hoogveengebieden in Nederland.
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