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Voorwoord
Als eindproject voor de minor Landschapsgeschiedenis aan Hogeschool Van Hall Larenstein is dit rapport
“Van graafstok tot kunstmest” opgesteld. Het rapport is geschreven door vier studenten van Hogeschool Van
Hall Larenstein opleiding Bos- en Natuurbeheer. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Werkplaats de
Veenkoloniën.
Het onderzoekstraject is een goede mogelijkheid geweest om kennis te maken met de historische kant van het
natuurbeheer en de inpassing daarvan. Door voor een externe opdrachtgever een onderzoek te doen naar hoe de
historie toegepast kan worden hebben we meer inzicht kunnen krijgen in de de landschapsgeschiedenis van een
bijzonder stukje Nederland, de Emmer Es.
Dit voorwoord willen we ook gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Ten eerste willen we onze
opdrachtgevers bedanken, John Franssen namens STEEN en Mia Corbeek namens Hogeschool van Hall Larenstein.
Daarnaast willen we de volgende mensen bedanken voor de begeleiding tijdens het proces:
Frans Meerhoff namens de gemeente Emmen, Sis Hoek en Anneke Ahlers namens STEEN, Geert Kroezenga en Bertus
Jakobs namens STEEN en ‘t Volk van Grada, Gerrit Dorgeloo en Joop Schipper namens ‘t Volk van Grada en Wik Blok
namens de Werkplaats de Veenkoloniën.
Voor het maken van hoogtekaarten in het softwareprogramma Surfer willen we graag Menne Kosian namens de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Dennis van Hooren, student aan Hogeschool Van Hall Larenstein, bedanken. Voor
het verzamelen van de informatie rondom de volkstuinen willen we graag Jurgita Westra bedanken namens de
Gemeente Emmen. Voor de historische informatie over de Es willen we graag Louwe Kooijmans, Sake Jager namens
RAAP en Gerrie van der Veen bedanken.
Dit rapport is opgesteld voor STEEN en de Gemeente Emmen maar kan ook gebruikt worden door andere partijen en
geïnteresseerden als hulpmiddel voor het visualiseren van het verleden in het landschap.
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Samenvatting
Net ten oosten van Emmen vinden we een boerderij uit 1681. Gelegen aan de voet van de Hondsrug staat de
Nabershof als een sprekend stuk geschiedenis in de overgang van landschappen. Omsloten door onder meer
volkstuinen, een uniek hunebed en de rand van de stad Emmen maakt de Nabershof deel uit van een levende
geschiedenis. De locatie van de boerderij hangt volledig samen met de locatie van de vroegere landbouwgronden op
de es. Deze samenhang komt voort uit kwalitatieve bodemkundige en hydrologische eigenschappen in het gebied.
Het gebied heeft ook om deze reden sinds de eerste bewoning een bepaalde aantrekkingskracht gehad op mensen.
Hier konden mensen akkerbouw bedrijven en vee houden, omgeven door bos en begeleid door stromend water
was dit een rijk gebied. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en vanuit de eerste bewoning zijn verschillende
aspecten terug te zien in het gebied. Zo worden de Steentijdperioden vertegenwoordigd door de hunebedden, de
IJzertijden door typerende Celtic fields en de Nieuwe Tijd laat zich door de boerderij presenteren. De Middeleeuwen
waren donkere tijden wat betreft de informatie die nog uit het landschap te lezen is maar ook deze tijd heeft zijn
sporen nagelaten in de literatuur. Bodem, hoogte en waterhuishouding maar ook ontwikkeling in landbouw, kennis
en bevolkingsdichtheid houden zeer sterk verband met elkaar en met de landbouw als uitgangspunt zijn deze
verbanden onderzocht.
De levende geschiedenis op en rond de Nabershof leeft nog altijd voort bij een groep die zich hard maakt voor het
behoud van dit stukje historie. Deze groep mensen is ondergebracht in STEEN en ’t Volk van Grada die ieder op
een eigen manier opkomen voor het behoud van deze boerderij. STEEN is de stichting die zakelijk het beheer en
onderhoud op zich heeft genomen en ’t Volk van Grada is actief met het in leven houden van de geschiedenis.
Omdat geld een steeds belangrijkere rol speelt en de vergrijzing zijn intrede doet is het tijd voor een nieuw plan voor
de Nabershof en zijn omgeving. Op hetzelfde moment wil de gemeente Emmen de Nabershof en het nabijgelegen
Langgraf gebruiken als ankerpunt voor het zogeheten Geopark de Hondsrug. Verschillende partijen krijgen een
gemeenschappelijk doel, dit is dus het uitgelezen moment hier iets mee te doen.
Plannen zijn gemaakt om de Nabershof een kwaliteitsimpuls te geven en tevens met de omgeving in te passen in
het Geopark in de vorm van een zogeheten ankerpunt. De kwaliteitsimpuls is gericht op de Nabershof en vraagt
om een activiteitenplan terwijl de verankering in het Geopark vooral moet geschieden door een nieuwe inrichting
van het gebied. Door deze aspecten te combineren is een doorgroeimodel ontwikkeld wat bestaat uit een drietal
scenario’s. Inrichtingsaspecten en activiteiten sluiten op elkaar aan en bieden toekomstperspectief voor de doorgroei
naar volgende stappen in ontwikkeling. De inrichting groeit naar mate de scenario’s vooral in oppervlakte en deels in
gedetailleerdheid, terwijl de activiteiten plannen zijn gericht op de ontwikkeling van draagvlak en vergroten van de
doelgroep alsmede het levend en beleefbaar maken van de geschiedenis.
De scenario’s volgen ieder een eigen thema wat voortkomt uit de combinatie van inrichting en de bijbehorende
activiteit. Zo bestaat het eerste thema, De Gastheer, uit een basis inrichting en een activiteit waarbij de gastvrijheid
centraal staat. Thema twee biedt meer ruimte aan educatie en hierop is ook het gebied ingericht, vandaar de
naam De Leermeester. Thema drie omvat alle tijdsperioden die als een interactief openluchtmuseum worden
gepresenteerd in de ruimte. De bijbehorende naamgeving is dan ook De Tijdreiziger.

Verklarende woordenlijst
Kerspel: een kerkgemeenschap of parochie
Rotatiestelsel: Methode van landbouw waarbij op verschillende percelen verschillende gewassen worden verbouwd.
Elke nieuwe oogst, of na een aantal oogsten, wordt het gewas op een ander perceel geteeld en krijgt het perceel een
nieuw gewas of wordt het perceel braak gelegd. Dit wordt gedaan om bodemuitputting tegen te gaan en de kans op
ziekten en schimmels te verkleinen.
Schapenvaalt: een systeem waarbij de dorpskudde op de es werd geweid op individuele espercelenbinnen een
geheel van daartoe speciaal opgezette hekken.
STEEN: Stichting Emmens Erfgoed Nabershof is opgericht door ’t Volk van Grada en zoekt naar nieuwe mogelijkheden
om boerderij de Nabershof te exploiteren en dit rijksmonument te blijven onderhouden.
Stoklegging: een stoklegging is een officiële handeling ten aanzien van onroerend goed tot ongeveer 1800. Deze
procedure werd door het landrecht nauw voorgezet. De verkoper moest de koper de stok leggen met de woorden:
‘Hiervan legge ik u den stok na Landtrecht’, waarna de koper deze weer opnam met de woorden: ‘Hiervan neem ik
den stok weder op na Landtrecht’. Daarmee was de levering van het goed c.q. het gebruiksrecht daarvan geschied.
Bij de stoklegging waren drie inwoners met een zekere materiële gegoedheid getuige, terwijl ook een acte, een
stokleggensbrief, werd opgemaakt.
SWOT-analyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een analysemethode waarbij
Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen worden weergegeven.
Triplex-model: een model waarin de opbouw van een gebied wordt onderverdeeld in het
a-biotische deel (de niet levende vormers), het biotische deel (de levende vormers) en het antropogene deel (de
menselijke invloed) als vormers van het landschap.
Wecken: ook wel ‘inmaken’ genoemd. Het conserveren van levensmiddelen door ze al kokend in glazen flessen of
potten te plaatsen zodat ze vacuüm worden getrokken en daardoor langer houdbaar blijven.
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1.1 Kader
Meerdere partijen op de Hondsrug hebben
de handen ineengeslagen en besloten om
de verhalen van de Hondsrug opnieuw te
onderzoeken, te noteren en te gebruiken
voor een toekomstvisie waarvan toerisme
een belangrijk onderdeel is. Dit gebeurt in
de vorm van een Europees Geopark. Het
doel van het Geopark de Hondsrug is om
toerisme en recreatie in het gebied verder
te ontwikkelen en een nieuwe impuls te
geven. Figuur 1 geeft een overzicht van de
ligging van het Geopark.
De komende jaren kunnen bezoekers van
het Geopark De Hondsrug veel verwachten.
Zo worden arrangementen samengesteld,
onder de noemer ‘expedities’. Iedere
expeditie is uniek en gekoppeld aan een
van de verhaallijnen, zoals de ijstijden,
hunebedbouwers, schilders, oorlog en
vrede, liefde in het landschap enzovoorts.
In overleg met de gemeente Emmen is
besloten om de Nabershof te betrekken
in het Geopark als ankerpunt. In het
Geopark De Hondsrug komen verschillende
ankerpunten met daar enkele expedities
aan gekoppeld.
De Hondsrug kent een lange bewoningsgeschiedenis door de hoge ligging in een
moerassig landschap. Deze bewoningsgeschiedenis heeft een aantal kenmerken
in het landschap achtergelaten die gebruikt
kunnen worden voor het ankerpunt
Nabershof.

1.2 Aanleiding
De Nabershof en het Langgraf vormen
hoge cultuurhistorische en archeologische
waarden in het gebied. De tussenliggende
volkstuintjes en de omliggende es kunnen
gebruikt worden om de historie meer
beleefbaar te maken door middel van
historisch agrarische beheer. STEEN wil
een idee hebben hoe dit inpasbaar is in
het gebied en heeft studenten van Van Hall
Larenstein gevraagd hier een onderzoek
naar te doen.

Figuur 1: Ligging Geopark met het
ankerpunt Nabershof

1 STEEN, 2010
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1.3 Actoren
Tijdens het project is er regelmatig contact
geweest tussen verschillende partijen om te
overleggen over de voortgang en wensen.
Hieronder zal kort beschreven worden welke
partijen een rol hebben gespeeld in het project,
de actoren.
STEEN
STEEN is de opdrachtgever geweest voor het
project. Zij willen een kwaliteitsimpuls voor de
Nabershof om nieuwe dynamiek te geven aan
de locatie. Daarnaast bieden zij ondersteuning
en wensen aan die verwerkt worden in de
verschillende scenario’s en zijn betrokken bij
(een deel) van de toekomstige uitvoering van de
aangedragen scenario’s.

1.4 Doelstelling
De doelstelling voor dit project is te komen tot
een plan waarin de historische ontwikkelingen
van de landbouw rondom de Emmer Es en
de mogelijkheden voor inpassing van deze
ontwikkelingen in de directe omgeving van de
Nabershof en het Langgraf naar voren komen.
Dit plan kan vervolgens in een vervolgonderzoek
tot concrete stappen worden omgezet.

1.4.1 Randvoorwaarden

Voor het onderzoek is een aantal wensen1
(randvoorwaarden) opgesteld, dat ervoor moet
zorgen dat het rapport goed aansluit bij de
toekomstvisie.
De wensen vanuit het Geopark zijn om ervoor
te zorgen dat de Nabershof herkenbaar is als
een ankerpunt voor het Geopark met een aantal
activiteiten.
Gemeente Emmen
Vanuit STEEN kan de Nabershof en de directe
De gemeente Emmen heeft de Nabershof als
omgeving verder ontwikkeld worden waarbij
ankerpunt binnen het Geopark de Hondsrug
er een inhoudelijke en fysieke verbinding
vastgelegd en geeft financiële steun aan het
wordt gelegd tussen de boerderij, Celtic fields,
uitwerken van dit project en het vervolg
Langgraf, volkstuintjes en de wijdere omgeving.
daarvan.
Verder is er de wens om een nieuw erfgoed
educatiecentrum in te passen. Dit moet plaats
Werkpaats de Veenkoloniën
Werkplaats de Veenkoloniën, vertegenwoordigd krijgen in de omgeving waarbij historische
verhaallijnen van de landbouw een onderdeel
door Wik Blok, is de tussenpersoon die
vormen van het geheel. Voor de ontwikkeling en
onderhandelt tussen gemeenten, scholen en
versterking van de Nabershof is de wens om de
andere instanties om opdrachten in de groene
museale functie te verbeteren, zodat het een
werkomgeving aan te trekken en onder te
eenheid vormt met het toekomstige erfgoed
brengen bij studenten. Daarnaast zorgt de
educatiecentrum.
Werkplaats dat opdrachten die zijn afgesloten
een vervolg krijgen en niet eindigen in een
archiefkast.
‘t Volk van Grada
’t Volk van Grada geeft ondersteuning in
samenspraak met STEEN en zullen ook een rol
gaan spelen in de toekomstige uitvoering van
projecten rondom de Nabershof.
Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein, vertegenwoordigd door Mia
Corbeek, geeft educatieve ondersteuning en
begeleiding tijdens het onderzoek en project.
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1.4.2 Onderzoeksvragen
Voor het onderzoek naar het agrarische gebruik
op de Emmer Es rondom de Nabershof is de
volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Hoe was de agrarische ontwikkeling in
verschillende tijdsperioden rondom de
Nabershof en hoe kan deze worden ingepast
in de omgeving van het Nabershof en het
ankerpunt?”
Uit deze hoofdvraag is een aantal
onderzoeksvragen geformuleerd:
- Wat was de landschappelijke
ontwikkeling van het gebied?
- Wat was de agrarische ontwikkeling van
het gebied?
- Wie zijn de eigenaren van de
volkstuinen en aan welke verplichtingen
moeten zij voldoen?
- Hoe kan het historische agrarische
beheer worden teruggebracht in de
omgeving?
- Welke activiteiten komen hierbij kijken
voor een jaarrond historische beheer?

1.4.3 Gebiedsafbakening
Het projectgebied voor het onderzoek
rondom de Nabershof ligt op de Emmer Es
(zie figuur 2). De noordgrens van het gebied
wordt gevormd door de Sluisvierweg. Aan de
westkant wordt het gebied begrensd door het
Oranjekanaal. De zuidkant van het gebied wordt
begrensd door de N381. De oostelijke grens
tot slot wordt aangegeven door het Noordeind
en de Odoornerweg. Het totale gebied is
ongeveer tweehonderd hectare groot. Tijdens
het vooronderzoek wordt het hele gebied
meegenomen. Bij de planvorming komt de
nadruk te liggen op het gebied direct rondom
de Nabershof en het langgraf, deze zijn met
een symbool weergegeven op de topografische
kaart in figuur 2.

1.4.4 Methodiek en verantwoording
In bijlage 1 van het rapport is een beschrijving
gegeven over de methode waarin het rapport
is geschreven. Hierin is per week een globale
planning gegeven van de activiteiten. Naast
een uitwerking van de deelvragen staan ook de
momenten de waarop er in het veld is gewerkt.
Daarnaast is er een stroomschema gemaakt
waarin alles overzichtelijk is weergegeven.
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1.5 Leeswijzer
Deze rapportage is opgebouwd als een
planpresentatie. Aan de hand van vragen van
de opdrachtgever is een onderzoek gedaan
naar verschillende aspecten die van belang zijn
voor de toekomstplannen van de Nabershof als
boerderij en als attractie in de omgeving.
Allereerst is een onderzoek gedaan naar de
actuele factoren. ‘Wat heb je?’ is simpel gezegd
het hoofddoel van de eerste vier hoofdstukken.
Dit omvat een uitgebreide beschrijving van
het gebied, de Nabershof en het Langgraf.
Verder zijn ook de ontwikkelingen beschreven
die de landbouw heeft doorgemaakt en wat
dus het landschap heeft gemaakt tot wat het
nu is. Oude landbouwmethoden en gewassen
zijn beschreven omdat dit een belangrijk deel
uitmaakt van de aanwezige historie. Meer
actueel maar zeker niet minder belangrijk zijn
de eigendomsverhoudingen die gelden in het
plangebied.
Na een uitgebreide inventarisatie van wat
aanwezig is in het gebied volgt een analyse
van deze aanwezige aspecten. De sterkten
en zwakten worden onder de loep genomen
en zijn bepalend voor de mogelijkheden met
betrekking tot de planvorming.
Nadat bekend is geworden wat in het gebied
aanwezig is en wat echt belangrijk of bijzonder
is, wordt een inrichtingsplan geschreven met
het oog op toekomstige activiteiten. Een
bijzonder strakke koppeling tussen de geplande
activiteiten en de inrichting van het landschap
is het gevolg. Omdat plannen meer potentie
hebben als ze perspectief voor de toekomst
bieden is gekozen voor een drietal scenario’s
die op elkaar aan sluiten in ruimte en tijd.
Het eerste scenario is landschappelijk gezien
kleinschaliger en dichter bij de Nabershof
geconcentreerd. Het wordt gekenmerkt door
de Nieuwe tijd en ook de activiteit past volledig
binnen dit bestek. Gericht op ontvangen van
groepen die in en om de Nabershof actief de
nieuwe tijd beleven heeft dit thema de naam
De Gastheer.

Figuur 2: Topografische kaart “Ankerpunt Nabershof”

Het tweede scenario betrekt een groter
deel van de es en betrekt ook de IJzertijd in
het geheel. De IJzertijd en de Nieuwe tijd
zijn nu de twee tijdsperioden die centraal
staan in de inrichting en het activiteitenplan.
De activiteiten op en rond de Nabershof
zijn in dit thema gericht op educatie van
oude landbouwmethoden. Op een actieve
manier leren de bezoeker, die bestaan uit
scholieren, verenigingen, woongroepen en
geïnteresseerden in de landbouw en gewassen
uit het verleden. De themanaam die voor dit
scenario is gekozen is dan ook De Leermeester.
Het derde scenario wat een nog groter deel van
de es betrekt, de inrichting rond de Nabershof
gedetailleerder aanpakt en dieren betrekt in het
sfeerbeeld, is het grootst en meest omvattende
thema. Om dit logistiek nog te kunnen
verwerken is minder individuele aandacht
voor iedere bezoeker mogelijk en krijgt de
boerderij met omgeving het karakter van een
openluchtmuseum.
Uit iedere tijdsperiode zijn de belangrijkste

ontwikkelingen in het landschap terug te zien
en te beleven. Door de bezoeker te betrekken
bij de activiteiten uit verschillende tijdsperioden
is het een levend museum en de themanaam
die hier het beste bij past is De Tijdreiziger.
Tot slot is geen van de scenario’s de beste en
hoeft niet één specifieke volgorde te worden
aangehouden in ontwikkeling. De kracht van
het plan zit in de groeimogelijkheden en niet
in de uitvoering van het plan. De plannen zijn
ook beperkt tot de ontwikkeling van een idee.
Simpel gezegd; Wat wil je? De uitwerking en
verdere uitvoering van de plannen behoort dan
ook tot de aanbevelingen waarmee dit rapport
besluit.
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2.1 Ontstaansgeschiedenis
Het projectgebied is gelegen op het zuidelijkste
deel van de Hondsrug. De Hondsrug staat
bekend als een stuwwal. Over het ontstaan van
deze stuwwal zijn de meningen nog verdeeld.
Tektonische activiteit is één van de dingen
die wordt aangehaald als ontstaansoorzaak
van deze verhoging in het landschap2. Directe
aanwijzingen van stuwing zijn echter alleen
te vinden in het zuiden van de omgeving van
Emmen. De theorie die meer aanhang geniet
is dat de Hondsrug een megaflutes3 is, een
sub-glaciale rug die onder een relatief snel
stromende ijsstroom van een ijskap in vrij korte
tijd zouden zijn gevormd.
De Hondsrug vormt de oostelijke begrenzing
van het Drents Plateau. Het Drents Plateau
is een geologisch plateau dat gevormd is in
het Saaliën, en wordt gekenmerkt door de
grote hoeveelheid aan keileem. Er wordt dan
ook wel gesproken van een keileemplateau.
Keileem ontstaat door een samendrukking van
grind, zand, leem en keien. Daarnaast bevat
keileem ook vaak grote zwerfstenen. Inmiddels
is het merendeel van de aanwezige keileem
verdwenen door erosie en menselijke invloed4.
In het Weichseliën is bovenop het keileem een
dikke laag dekzand (0,5 tot 2 meter dik) afgezet.
In het landschap kunnen deze dekzanden terug
gezien worden in de vorm van dekzandruggen,
die vaak ZW-NO georiënteerd zijn. In het
projectgebied zijn deze dekzandruggen ook
terug te vinden. Een ander fenomeen uit
het Weichseliën is het ontstaan van pingoruïnes. De pingo-ruïnes zijn restanten van
pingo’s: heuveltjes met een ijskern. Omdat het
Weichseliën warmer was dan het Saaliën, smolt
het ijs binnen de heuvels, waardoor de heuvels
inzakten en een depressie ontstond.

2 Van Balen et al.,
2005
3 Benn & Evans,
2005
4 Berendsen, 2005
5 Spek, 2004
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In de depressie ontstonden vervolgens meertjes
die later als dobbe dienden. Echter, niet alle
dobben in Drenthe zijn pingo-ruïnes.

2.2 Ondergrond
In dit onderdeel worden verbanden
aangegeven tussen geomorfologie, hoogte,
waterhuishouding en bodemgesteldheid in
het gebied. Uit deze verbanden kan worden
opgemaakt waarom een gebied op een
bepaalde manier in gebruik is en is geweest.
Bij een eerste visuele beschouwing van het
landschap is een duidelijke opbolling te zien
van de es. Vaak wordt gedacht dat dit door
menselijk handelen in het verleden zo is
ontstaan als gevolg van het potstalsysteem.
Een opbolling zou zijn ontstaan door meer
plaggenbemesting in het midden van de
es dan aan de randen. Deze omgekeerde
‘horlogeglas theorie’ gaat echter maar voor
zeer weinig essen op. In vrijwel alle gevallen
geldt voor de essen op zandgronden dat het
onderliggende reliëf bepalend is voor deze
vorm, aldus Theo Spek5. Dat dit ook het geval
is in het projectgebied is terug te zien aan de
combinatie van de hoogtekaart (bijlage 2) met
de geomorfologische kaart (bijlage 3). Hier is
duidelijk dat de bolling van de es synchroom
loopt met het verloopt van de dekzandrug. Dit
neemt niet weg dat de es niet is opgehoogd.
Dit kan worden bevestigd door het aanwezige
bodemprofiel (zie bijlage 4). De bodem bestaat
uit een loopodzol. Deze naamgeving wordt
pas toegekend aan een bodem wanneer deze
beschikt over een mestdek van 30 tot 50 cm
dik. Dit mestdek duidt weer op de vroegere
plaggenbemesting dat werd toegepast.

De naam Hondsrug stamt
waarschijnlijk af van het
riviertje de Hunze, dat ten
oosten van de Hondsrug loopt.
Voor 1900 heeft het de naam
Bisschopsrug3 gehad. Hoewel
de Hunze in het huidige beeld
een bescheiden rivier is, heeft
het wel een oerstroomdal. Dit
dal is grotendeels opgevuld met
dekzand uit het Weichselën, maar
is vanaf de Hondsrug nog steeds
te zien als een meer dan 10 meter
dieper gelegen laagte.

Tabel 1: Beschrijving aanwezige podzolbodems

Er zijn wel verschillen in waterhuishouding bij
de bolling van de es. De lagere delen zijn over
het algemeen vochtiger dan de hoger gelegen
delen. Ook de ondergrond is hiervoor bepalend
vanwege de doorlatendheid van verschillende
bodemlagen. Op de geomorfologische kaart
(bijlage 3) is dit goed zichtbaar. Laagtes, zoals
‘laagte zonder randwal’ (3N5), zijn een stuk
vochtiger dan de hoger gelegen gedeelten
zoals ‘heuvelrug gevormd door landijs of
tektoniek’(10B1).
De genoemde laagtes in de diepere ondergrond
zijn niet te zien op de bodemkaart maar
komen wel terug op de hoogtekaart. Een
gedetailleerdere, analoge bodemkaart uit 1970
spreekt hier van een dobbe, wat een drinkplaats
voor het vee was. Een natuurlijke laagte heeft
hier dus een functie gekregen. Ook door het
onderzoeksrapport ‘Emmen in het perspectief
van de es’ door Alterra worden de dobben
bevestigd. In tegenstelling tot het merendeel
van de dobben in Drenthe (zie paragraaf 2.1)
zijn deze dobben geen pingo-ruïnes. Hiervoor
zijn de dobben veel te ondiep en daarnaast ook
te klein in omvang.

Het grondgebruik heeft een directe samenhang
met de bodem, geomorfologie en hoogte. Dit
grondgebruik is ook in sommige gevallen de
oorzaak van het ontstaan van bodemtypen.
Hoe de bodem in vroegere tijden is gebruikt
is terug te vinden in literatuur maar soms laat
ook de hoogtekaart subtiele verschillen zien
in reliëf die duiden op bepaalde manieren van
gebruik. Zo zijn op de Emmer Es onder meer
oude ploegstrepen te zien. Vooral het keren
met de ploeg zorgde voor microreliëf in het
perceel. Ook kunnen vermoedens naar oude
Celtic fields worden bevestigd of ontkracht aan
de hand van de hoogtekaart. Bijlage 9 geeft een
overzicht van de bewerkte hoogtekaart in het
softwareprogramma Surfer.

De dekzandrug met bijbehorende stuifzanden,
natuurlijke laagtes en vochtigere flanken zijn
altijd goed te bewerken gronden geweest. Deze
gronden waren echter niet heel voedselrijk,
waardoor bemesting noodzakelijk was6. Door
het gebruik in combinatie met natuurlijke
factoren, zijn verschillende bodemstructuren
ontstaan die allen onder de podzolen vallen. In
het gebied vinden we een vijftal podzolbodems
die beschreven staan in tabel 1.

6 Spek, 2004
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2.3 Volkstuinen en omgeving
Direct tussen de Nabershof en het Langgraf ligt
een perceel van bijna een hectare groot dat als
volkstuin dient. De huurders van de volkstuinen
hebben andere belangen dan de Nabershof.
Hierdoor vraagt het volkstuinencomplex
speciale aandacht in de planvorming en is
daarom verder uitgewerkt in hoofdstuk 4
‘Eigendomsverhoudingen’.

2.4 Langgraf
Achter de volkstuinen bevindt zich een bosje
met daarin een uniek type hunebed: het
Langgraf. Dit hunebed is het enige hunebed van
dit type in Nederland. Buiten Nederland wordt
dit type wel vaker aangetroffen, onder andere in
Duitsland en Denemarken. Het Langgraf is geen
hunebed op zich, het is een combinatie van
twee of meer hunebedden, afgedekt met een
laag grond en een stenenkrans.
Het Langgraf in het projectgebied bestaat uit
twee afzonderlijke hunebedden. Deze zijn
als eerste gebouwd. Vervolgens werden de
hunebedden afgedekt met een laag grond,
zodat een heuvel ontstond7.
Rondom de heuvel zijn 53 grote stenen verticaal
geplaatst, die de heuvel op zijn plek hield.

De ruimtes tussen de stenen werden opgevuld
met kleinere stenen, waardoor erosie werd
tegengegaan. In de loop der tijd raakte het
hunebed langzaam in verval, waardoor de
kleine stenen van hun plek vielen en erosie
heeft plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleidt
dat de grote heuvel die de hunebedden afdekte
compleet is geërodeerd en er slechts een
relatief kleine grondlaag over is gebleven.
Het Langgraf was niet bedoeld voor slechts
twee personen. Door de jaren heen zijn hier
vele verschillende mensen begraven. Als het
graf vol was, werd het graf geruimd en werden
de laatst gestorvenen begraven. Met het
aanwezige zand werden de graven en giften
weer afgedekt8.

Doorsnede Langgraf
A: verdwenen standstenen B: uitbreiding C: toegang D: heideplaggen E: zand waarin resten van de
volle grafkamers werden herbegraven G: noordelijke grafkamer H: losliggende dekstenen J: toegang
noordelijke grafkamer K: zuidelijke grafkamer M: toegang zuidelijke grafkamer N: kransstenen

Zuidelijke grafkamer

7 Van Ginkel et al.,
2005
8 Van Ginkel et al.,
2005
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Tijdens het archeologisch onderzoek in 1870 werden maar enkele
potscherven aangetroffen. Het
overgrote deel van de aanwezige
resten zijn verloren gegaan na
eerdere vernieling

Figuur 3: Klederdracht in de
Nabershof

Een van de dingen waar de Nabershof bekend om staat zijn de kledingshows. Tijdens de shows
worden klederdrachten getoond van 1850 tot en met 1930. Deze kleren worden ook gedragen tijdens
elke feestelijke gelegenheid in de theaterschuur.

2.5 Nabershof
De museumboerderij Nabershof, gelegen op
het erf aan het Noordeind aan de dorpsgrens
van Emmen, is gesticht in 1681. De boerderij
was gelegen in een gebied met meerdere erven
die samen “de Haag” werden genoemd. Tot
en met 1956 was de boerderij bewoond door
agrariërs. Deze bewoners deden weinig aan het
onderhoud van het gebouw wat resulteerde in
een vervallen boerderij. De gemeente was eerst
voornemens om de boerderij te slopen en de
grond in gebruik te nemen voor de inpassing
van een sportaccommodatie. Dit plan is nooit
werkelijkheid geworden omdat Koos Naber
de boerderij opkocht in de jaren ’50 en hem
wilde behouden/herstellen met steun van
de toenmalige burgemeester Gaarland. Het
resultaat van deze veranderingen was dat de
museumboerderij geopend kon worden in het
voorjaar van 1957. De boerderij kreeg bij deze
opening de naam Nabershof mee.
In 1990 volgde een stoklegging tussen ’t Volk
van Grada en Koos Naber waardoor de
boerderij eigendom werd van ’t Volk van Grada.

‘t Volk van Grada heeft in 1992 een ingrijpende
renovatie uitgevoerd voor het behoud
van de boerderij onder toezicht van de
monumentenzorg. Na het afronden van de
renovatie, in het voorjaar van 1995, werd
de boerderij heropend door wethouder Snel
van de gemeente Emmen. Na de restauratie
van de boerderij hebben de vrijwilligers
van de boerderij een open wagenschuur en
een theaterschuur gebouwd voor toneel,
volksdansen en kledingshows. Figuur 3 geeft
een impressie van de kledingshow. In de
zomermaanden is de museumboerderij met
enige regelmaat geopend voor onder andere
een rondleiding om op een levende wijze de
sfeer uit het verleden te ervaren. Daarnaast
wordt de boerderij gebruikt als decor voor
muziekdagen9.

9 Mededeling
Joop Schipper en
Gerrit Dorgeloo,
bestuursleden ‘t Volk
van Grada
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3.1 Mesolithicum
De eerste concrete vondsten van bewoning
dateren uit het Mesolithicum. De omgeving van
de Emmer Es was een groot aaneengesloten
loofbos van els, es, eik, hazelaar, iep en linde.
Alleen op de lage plekken was er sprake van
moeras. Door de sterke klimaatsverandering
(stijgende temperaturen en vochtigheid)
veranderde naast de vegetatie ook de
aanwezige fauna. De rendieren verdwenen uit
Drenthe en edelhert, eland, everzwijn, oeros,
ree en wisent namen hun plek in10.
De verandering in fauna zorgde voor
een grotere variatie in soorten en meer
mogelijkheden voor de jacht. Hier paste de
mens zich op aan door tijdelijke kampementen
te bouwen. Rondom de Emmer Es zijn vondsten
gedaan van kleine vuurstenen afkomstig uit
het Mesolithicum11. Dit suggereert dat er
menselijke activiteit in het Mesoltithicum was
op de Emmer Es.

3.2 Neolithicum
Het Neolithicum was de tijd waarin de
verandering in klimaat zich enigszins had
gestabiliseerd. Ook de ontwikkelingen van
de mens stond niet stil. Mensen vestigden
zich vaker op een tijdelijk “vaste” plek en
konden van hieruit vee gaan houden en
zeer kleinschalig land gaan bewerken. De
Neolithische periode is opgedeeld in twee
typerende culturen die in dit gebied gevestigd
zijn geweest. Dit zijn de Swifterbandcultuur en
de Trechterbekercultuur.

3.2.1 Swifterbandcultuur
In het begin van het Neolithicum was de
vegetatie nagenoeg hetzelfde: een gesloten
loofbos van hoofdzakelijk eik en linde. Vanaf
4.900 voor Christus ontstond de eerste vorm
van landbouw in Nederland, met de opkomst
van de Swifterbandcultuur12. Met de komst
van deze cultuur maakte de omgeving voor het
eerst kennis met landbouw.
Akkerbewerking
De eerste beïnvloeding van het landschap
in de omgeving van Emmen dateert rond
4.050 voor Christus, op zeer kleine schaal. Dit
gebeurde door kleinschalige bosontginningen
(het omhakken en ringen van bomen). Het
omhakken was bedoeld voor het creëren van
open plekken, het ringen voor het vergaren
van sprokkelhout. De open plekken die
ontstonden werden gebruikt als akker. Hier
werden gewassen als gerst, eenkoorn en
emmertarwe geteeld. Deze akkers werden met
de hand bewerkt met graafstokken en hakken.
Figuur 4 geeft een schematische weergave
van de bewerking van de akker. Naast de
akker groeiden grassen en andere kruiden, die
begraasd werden door runderen. In de winter
werd het vee bijgevoerd met bladeren en
twijgen van linde, dat in grote hoeveelheden
aan de randen van akkers groeide13.

10 Lanting & van der
Plicht, 2002
11 Gegevens zijn
verkregen vanuit
Archis
12 Lanting & van der
Plicht, 1998
13 Spek, 2004
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De twee tijdsbalken zijn gemaakt voor Nederland (boven) en voor Drenthe specifiek (onder). De nadruk in de tijdsbalken ligt op
de agrarische ontwikkelingen. Wat opvalt is het verloop van de tijd. In Drenthe waren geen mensen tijdens het Paleolithicum.
Daarnaast is te zien dat de overgang naar de afzonderlijke tijdsperioden is vertraagd. De ontwikkelingen begonnen vaak in het
zuiden en midden van Nederland en had tijd nodig om tot het noorden door te dringen. Vandaar dat de tijdsbalk ca 150 jaar
verschilt met die van Nederland.

Figuur 4: Schematische weergave
akkerbewerking in het
Neolithicum.
De eerste werkgang werd in de
lengterichting gegraven, de tweede in
de breedte.

3.2.2 Trechterbekercultuur
De grootschalige veranderingen in het
landschap dateren uit de tijd van de
Trechterbekercultuur. In plaats van leven
van wat de natuur de mens biedt (zoals
de Swifterbandcultuur deed), zette de
Trechterbekercultuur de natuur naar hun eigen
hand14. Door een groeiende bevolking, was er
meer vraag naar voedsel. Hierdoor werd meer
bos gekapt , werden er bomen geringd en
ontstonden meer open plekken die als akker
of beweidingsplaats dienden. Het verdwijnen
van het dichte schaduwrijke bos had tot gevolg
dat meer zonlicht op de bodem doordrong,
waardoor de ontwikkeling van de kruidlaag
versnelde. Boomsoorten als linde verdwenen

nagenoeg compleet. Wanneer de akker
uitgeput raakte werd er doorgeschoven naar
een nieuwe plek. Door de bodemverzuring kon
heide zich op kleine schaal ontwikkelen14.
Kleinschalige heideterreinen
Aan het einde van de Trechterbekercultuur
bestonden delen van het landschap uit
grootschalige heideterreinen. Ook de
ontwikkeling van deze terreinen komt voort uit
invloeden vanuit de landbouw. In de winter was
de aanwezige grazige vegetatie te schaars om
het vee te kunnen voederen. Hierdoor week
men uit naar de kleine heideterreinen14. De
terreinen boden een goede uitkomst om als

14 Spek, 2004
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alternatieve bron van voedsel te voldoen.
Grote heideterreinen konden niet ontstaan
door het verzuren van voormalige akkers.
De bodem van deze akkers was daar nog te
voedselrijk voor, waardoor slechts sporadisch
heide kon ontwikkelen15.
Akkerbewerking
Op de akkers werden emmertarwe, eenkoorn,
naakte gerst, vlas, erwten, linzen en bonen
verbouwd. De akkers werden in eerste instantie
met de hand bewerkt met graafstokken en
hakken16. Later werd er gebruik gemaakt van
een eergetouw: een door ossen getrokken
graafstok. Het bewerken van het land ging
als volgt: de ploeg werd getrokken door
ossen, met daarachter een menner. De eerste
werkgang werd in de lengterichting van het
perceel gegraven. Na het trekken van de
eerste werkgang (ca. 10 cm diep) wordt het
graan ingezaaid en met een hak dichtgemaakt.
Vervolgens werd een tweede werkgang
gegraven, die in de breedterichting van het
perceel liep en werden de stappen herhaald.
Naast ossen werden ook varkens, geiten en
schapen gehouden als vee16. Nadat de akkers
uitgeput raakten, verplaatsten de mensen de
akker. Er werd echter niet altijd een nieuwe
akker aangelegd: na verloop van tijd gingen de
mensen weer terug naar de oorspronkelijke
akker. Het kappen van opgaand bos was veel
makkelijker dan het kappen van oud bos17. Het
teruggaan naar de oorspronkelijke akker maakte
onderdeel uit van de shifting cultivation.
Zodra een akker uitgeput raakte, verschoof de
gehele nederzetting naar een ander stuk grond
binnen hun eigen grondgebied. Hierdoor zijn
er soms meerdere nederzettingen in hetzelfde
grondgebied aangetroffen16.

3.2.3 Locatiekeuze landbouw

15 Steensbergen,
1986
16 Spek, 2004
17 Conklin, 1969
18 Bakker, 2003
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Het Mesolithicum en Neolithium verschillen
nauwelijks van elkaar wat betreft locactiekeuze
voor de landbouw. Onderzoek heeft
aangetoond dat de landbouw in de Steentijd
met name op de lemige moderpodzolgronden
(met keileem in de ondergrond) heeft
plaatsgevonden. Deze bodems hebben van
nature een hoge vruchtbaarheid, wat van
uiterst belang was voor de akkers. Dit hangt
sterk samen met het ontbreken van goede
bemestingsmethoden. De aanwezigheid
van keileem heeft alles te maken met
de vochttoestand. Zand heeft een hoge
doorlaatbaarheid, waardoor de bodem in de
zomer kurkdroog is.

De aanwezige keileem laag dient als
ondoorlaatbare laag, waardoor de gewassen
ook in de zomer genoeg water kunnen
opnemen. Het was wel van belang dat de
keileem tussen een diepte van 50 tot 120 cm
lag. Te ondiep zorgt voor een vochtoverschot,
waardoor de gewassen erg gevoelig voor
schimmels werden. Een te diepe laag zorgde
voor te weinig vocht voor de zomermaanden.
Een overzicht van de locatiekeuze met
betrekking tot de landbouw in de Steentijd is te
vinden in bijlage 6.

3.3 Bronstijd
Aan het einde van het Neolithicum en begin
Bronstijd was er een duidelijk verschil in
samenstelling van de natuur. De gesloten
schaduwrijke bossen maakten plaats voor een
halfopen tot open landschap. Het grootste
verschil met de Trechterbekercultuur zit
in het gebruikte areaal voor landbouw en
nederzettingen16. Hoewel de bevolking groeide,
werd er evenveel ruimte gebruikt voor de
bewerking van gewassen. Dit had als gevolg dat
afgelegen bossen niet tot nauwelijks gebruikt
werden. De bossen in de directe omgeving
werden echter intensiever gebruikt, wat leidde
tot kaalkap. Het vee graasde niet meer in
de bossen of op de heide, maar meer op de
braakliggende akkers en open weidegebieden18.
Dit had als gevolg dat het gekapte bos zich door
de hoge begrazingsdruk niet meer goed kon
herstellen17.
Waar bosgebied sterk afnam, nam heide juist
sterk toe. Deze ontwikkeling is een direct
gevolg van het uitputten van de akkers op arme
zandgronden. Omdat bos (en met name linde)
sterk afnam, kwam er ook minder bladloof
beschikbaar. Hierdoor gebruikte men destijds
ook gemaaide heide als wintervoer16.
Landbouw
In de Bronstijd kwam een langzame
verschuiving van akkerbouw naar veeteelt. Deze
verandering heeft een directe relatie met de
verschuiving in vegetatiestructuur. Omdat het
landschap opener werd, bood het meer ruimte
voor vee om te grazen.

De samenstelling van het vee was hetzelfde
als tijdens de Trechterbekercultuur. Vanaf de
Klokbekerperiode werd ook het paard gebruikt.
Vanaf ca. 2.000 v. Chr. kwam er een nieuwe
ontwikkeling in het houden van vee. Waar
het vee eerst buiten in veekralen stonden,
kregen ze nu onderdak in de boerderijen zelf.
De boerderijen uit deze tijd waren dan ook
een stuk groter dan voorheen. Bij opgravingen
werden huizenplattegronden aangetroffen met
plek voor 20 á 30 stuks vee.
Ook de akkerbouw maakte een ontwikkeling
door. Door een sterke toename van kruiden en
grassen, werden de akkers steeds moeilijker te
bewerken met de destijds gebruikte graafstok
en hak. Dit leidde tot een verkorting van de
braakperioden, waardoor kruiden en grassen
minder tijd hadden om zich te ontwikkelen.
De grotere zorg voor de akkers leidde tot een
vergroting van de opbrengsten van gewassen.
Daarnaast werd de mest van het vee gebruikt
voor het voedselrijker maken van de grond.
Dit kon nu, omdat het vee rondom de akkers
bleef en niet meer in de bossen graasden. Ook
de samenstelling in gewassen is veranderd: er
werden nu emmertarwe, naakte gerst, bedekte
gerst en pluimgierst verbouwd19.

3.4 IJzertijd
De ontbossing van het landschap ging ook in
deze periode door. Ook de toename van het
areaal aan heide bleef constant. Deze constante
verandering hangt nauw samen met de
toenemende bevolking en vraag naar voedsel.
Kort gezegd kan worden gesteld dat het dicht
beboste gebied uit het Mesolithicum langzaam
veranderde naar een open gebied, afgewisseld
met heidevelden, struwelen, bosschages en
solitaire bomen19.
Akkerbouw
De belangrijkste verandering in de akkerbouw
is de ontwikkeling van Celtic fields. Dit zijn
schaakbord-achtige complexen van kleine
akkers (variërend van 35 x 35 tot 50 x 50
meter), omzoomd met aarden wallen van +/50 cm hoog20. Met de komst van Celtic fields
ontstond er een verschuiving van veeteelt naar
akkerbouw. De ontwikkeling van een Celtic field
had twee fasen19:
In de eerste fase hadden de Celtic fields nog
geen aarden wallen. De percelen werden
omheind door vlechtwerk of heggen. Niet alle

percelen werden gebruikt als akker. Op enkele
percelen stonden boerderijen, die – wanneer
ze door verval herbouwd moesten worden –
verschoven van locatie en akker. De nieuwe
boerderijen kwamen op uitgeputte akkers te
staan, de voormalige plek van de boerderij
werd weer in gebruik genomen als akker. Het
beheren van de Celtic fields ging gepaard met
een extensief vruchtwisselingstelsel, waarin ook
braakperioden werden opgenomen. Tijdens
het braak liggen werd de akker gebruikt om
het vee te weiden. Het akkeren gebeurde tot
zover extensief dat er op de braakliggende
terreinen vegetatie begon te groeien. Deze
vegetatieontwikkeling varieerde van grassen
en kruiden tot heide en struwelen. Wanneer
een braakliggend stuk grond weer in gebruik
werd genomen, werd de vegetatie afgebrand.
De dichte zode werd met de hand verwijderd
en aan de rand gelegd. Hierdoor ontstond
geleidelijk een wal, wat het begin van de
kenmerkende aarden wallen betekende.
De tweede fase ontstond aan het begin
van de Late IJzertijd (500-200 v. Chr.). De
akkers werden intensiever beheerd en de
vlechtwerken omheiningen maakten plaats voor
aarden wallen. De aarden wallen waren deels
afkomstig van materiaal van de Celtic fields, en
deels uit de omgeving. Er kan dus sprake zijn
van een soort plaggenbemesting. De mate van
bemesting en bewerking van de grond is met
zekerheid geïntensiveerd. De akkers stonden
minder lang braak en er werd langer gewassen
geteeld.
Daarnaast werd de bewerking uitgevoerd
met een eergetouw met ijzeren ploeg, dat
dieper kon ploegen dan de vroegere houten
ploeg. De toename van bemesting kan worden
afgeleid van de huizenplattegronden. Deze
bevatten grotere stalruimten dan voorgaande
huizentypen, wat duidt op een toename van het
aantal stuks vee en daarmee een toename aan
mest.
De gewassen die werden geteeld op de Celtic
fields waren pluimgierst, bedekte gerst,
emmertarwe, spelt, rogge, vlas, huttentut
(dederzaad) en haver21.
19 Spek, 2004
20 Kooijmans et al.,
2005
21 van der Velde
et al., 2003
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Figuur 5: Uitsnede lucht
foto Emmer Es
van 9 maart 1989
Op de luchtfoto zijn de
contouren van de wallen
van de raatakkers goed
te zien.

Er is vastgesteld dat de aarden wallen op het
einde van de Late IJzertijd als akkers begonnen
te dienen, in plaats van de oorspronkelijke
vlakke akkers. Door de ophoging van plaggen en
de uitputting van de akkers raakten de wallen
op den duur voedselrijker en daardoor beter
geschikt voor akkerbouw.
Op de Emmer Es heeft een gedeelte van een
groot Celtic field gelegen. Dit is aan het licht
gekomen tijdens het bestuderen van oude
luchtfoto’s. Figuur 5 geeft een uitsnede van de
luchtfoto.

3.4.1 Romeinse IJzertijd

22 Kooijmans, 2005
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De komst van de Romeinen luidde het
einde van het gebruik van de Celtic fields in.
Hoewel de Romeinen zich niet permanent
in Drenthe hebben gevestigd, lieten ze wel
duidelijke sporen na in de vorm van nieuwe
technologieën, waaronder de keerploeg22.
Waar het eergetouw alleen de bovengrond
losmaakte, sneed de keerploeg de grond los
en keert het om. Daarnaast kon men met de
keerploeg ook dieper ploegen dan met het
eergetouw. Met deze nieuwe werktuigen
konden de voorheen niet bewerkbare gronden
bewerkt worden. Hierdoor hoefde men niet
steeds de ligging te veranderen van boerderij
en akker, maar kon men op dezelfde plek blijven
akkeren. Daarnaast waren de afzonderlijke
akkers van de Celtic fields te klein om met de
keerploeg te kunnen bewerken22. Wel moet
benadrukt worden dat het buiten gebruik raken

van de Celtic fields een geleidelijk proces was.
Decennia na de invoering van de keerploeg
werden Celtic fields nog steeds plaatselijk
gebruikt.

3.4.2 Locatiekeuze landbouw
Omdat er in de IJzertijd dieper geploegd kon
worden (ijzeren werktuigen i.p.v. stenen)
waren de boeren niet meer aangewezen tot
één bepaald type bodem. Hierdoor werden nu
ook de lemige veldpodzolen gebruikt voor de
akkers. Met name de flanken van de Hondsrug
bleken, door de goede waterhuishouding,
erg geschikt voor de landbouw. Een overzicht
van de locatiekeuze met betrekking tot de
landbouw in de IJzertijd is te vinden in bijlage 6.

3.5 De Middeleeuwen
De Middeleeuwen vormen een tijdsperiode
waarin kennis verloren gaat. De Romeinen
vertrekken uit het land en veel kennis over
bouwkunde en andere ambachten gaat
verloren. Dit geld ook voor het bestaan op
de akkers. Samen met het verlies van kennis
verloor men ook de motivatie om dingen te
beschrijven. Dit is ook een van de voornaamste
redenen dat er uit deze donkere tijd weinig
bekend is.

3.5.1 De Vroege Middeleeuwen

3.5.2 De Late Middeleeuwen

De periode die beschreven staat als de Vroege
Middeleeuwen, levert ons weinig informatie
op over de landbouwmethoden van die tijd.
Ondanks dat de akkerbouw het grootste
deel van het dagelijks bestaan van de boeren
uitmaakte, is er weinig over geschreven
gedurende deze periode.

Over de Late Middeleeuwen is meer bekend.
Vanaf de 12e eeuw na Christus werd meer
informatie over pacht en pachtproducten
vastgelegd in oorkondeboeken en kerkelijke
geschriften en bewaard in archieven. Dit is
dan ook de periode waarin veel bekend word
over het boerenbestaan in Drenthe. Door het
bestuderen van teksten uit archieven wordt
duidelijk in welke hoeveelheden en met welke
technieken de verschillende gewassen geteeld
en verwerkt werden.

Wel is duidelijk dat er na het vertrekken van de
Romeinen uit ons land een grote hoeveelheid
kennis is verdwenen over efficiënt akkeren.
Niet alleen de kennis ging verloren, ook werd
er nauwelijks meer wat opgeschreven over de
landbouwproducten die werden geteeld. Pas
vanaf de dertiende eeuw zijn er geschreven
bronnen bekend die een inzicht geven in de
precieze hoeveelheden gewassen die werden
geteeld.
Rogge, gerst en haver waren de belangrijkste
gewassen gedurende de Vroege Middeleeuwen.
Het waren die gewassen die gemakkelijk te
telen waren en waar men zich mee in het
dagelijks onderhoud kon voorzien.
De landbouwgereedschappen die men voor
de Middeleeuwen had, werden uitgebreid met
de hark, de zeis, vlegels, vlaskammen en de
korenmolen deed zijn intrede.

Waarschijnlijk ontstond na de negende eeuw
een vaste verhouding tussen de hoeveelheid
rogge, gerst en haver. Het vermoeden bestaat
dat het hierbij om een rotatiestelsel ging met
zowel winter- als zomergranen.
Uit onderzoek van dhr. Behre23 blijkt dat rogge
vooral als wintergewas werd verbouwd en de
overige gewassen in de zomer op de akkers
stonden. Vooral tijdens de Late Middeleeuwen
waren rogge, gerst en haver de belangrijkste
gewassen.
Bovenstaande gewassen waren niet de enigen
die werden geteeld. Van boekweit, hop, vlas,
(emmer)tarwe, hennep en bieten is bekend
dat ze werden verbouwd gedurende de Late
Middeleeuwen.

Hoewel rogge veel werd ingezaaid, waren er nog
vele andere gewassen die geteeld werden. In enkele
gevallen werden de gewassen in een samenstelling
van verschillende gewassen ingezaaid. De samenstelling van verschillende gewassen in de periode
1160 tot 1500 van grootgrondbezitters in het Drentse
zandgebied heeft er waarschijnlijk als volgt uitgezien:
Uitsluitend rogge			49%
Uitsluitend gerst			5%
Uitsluitend haver			4%
Combinatie winterrogge-zomerrogge 14%
Combinatie rogge-gerst		
11%
Combinatie rogge-mankzaad
6%
Combinatie rogge-haver		
6%
Combinatie rogge-gerst-haver
2%
Combinatie rogge-mankzaad-gerst
1%
Combinatie haver-mankzaad		
1%

23 Behre, 1980
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3.5.3 Middeleeuwse gewassen
Met name tijdens de Late Middeleeuwen, zijn
er in oorkondeboeken en kerkelijke geschriften
veel berichten geschreven over de producten
van het platteland, hoe zij geteeld en verwerkt
werden en hoe zij betaald werden als pacht.
In bijlage 5 zullen de gewassen worden
besproken waarvan bekend is dat zij werden
geteeld en verwerkt werden tijdens de Vroege
en Late Middeleeuwen in de Drentse esdorpen.

3.5.4 De rol van veehouderij in de
Middeleeuwen

24 Ordelen van de
Etstoel, 13991518
25 Spek, 2004
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In de periode van 800 tot 1400 na Christus is
er een groei te zien in de hoeveelheid rundvee
dat door boeren werd gehouden. Dit betekent
enerzijds dat er meer ruimte nodig was om het
vee te stallen, anderzijds dat er op de akkers
een flink deel van de gewassen als veevoeder
zou gaan dienen, wat leidde tot uitbreiding van
het akkerareaal.
Volgens de Ordelen van de Etstoel besloeg
het aantal runderen in Drenthe in de Late
Middeleeuwen zo’n 62%24 van de totale
veestapel.
Het rund, met name de os, had vooral de
functie als lastdier om karren en ploegen te
trekken, maar ook als slachtvee.
De runderen graasden grote delen van het
jaar op de veldgronden rondom het dorp, dit
gebeurde collectief gezien op de weidegronden
die nog tot de onverdeelde marke behoorden.

Ook werd het vee op de braakliggende akkers,
pas geoogste graanakkers en heiden geweid.
Waarschijnlijk werden de groenlanden vooral
in de zomer, en de heidevelden in de winter
beweid door een tekort aan veevoer in de
winter zodat de runderen alleen licht bijgevoerd
hoefden te worden. Het bijvoeren gebeurde
met hooi, rogge en roggestro, soms aangevuld
met haver, gerst, haverstro, gerstestro, gemalen
bonen, stoppelknollen of boekweitkaf.
Het houden en mee laten werken van paarden
op het Drentse boerenbedrijf gebeurd vooral
in de Nieuwe Tijd, na 1600, als het paard een
groot deel van de taken van ossen overneemt
als lastdier25.
Schapen hadden tot de Late Middeleeuwen
een ondergeschikte rol op het Drentse
boerenbedrijf. Het totale aantal schapen van
een dorp kon gezamenlijk in een enkele kooi
worden ondergebracht. Pas in de 17e eeuw
kwamen schapen meer en meer voor op
het boerenbedrijf en bestond een kudde uit
ongeveer honderd schapen.

Varkens werden hoogstwaarschijnlijk
gedurende de Middeleeuwen in Drenthe wel
gehouden, al zijn hier weinig bronnen over
beschikbaar. De varkens werden in het najaar
de bossen ingejaagd om te masten. Hierbij
werden varkens het bos in gedreven om de
gevallen eikels, beukennoten en hazelnoten te
kunnen eten en op die manier vetgemest te
worden voor de slacht.
Kippen en hoenders leverden eieren die
afgedragen werden aan de grondheer. Vaak
werden ook levende dieren afgestaan als pacht.
De kippen en hoenderen scharrelden rondom
het erf en leverden ook vlees.
Over het houden van ganzen in de periode
voor 1650 is weinig bekend, al mag wel worden
aangenomen dat deze dieren werden gehouden
op boerderijen voor hun eieren, vlees en veren
voor de dons.

3.5.5 Locatiekeuze landbouw
In de Middeleeuwen waren de
ontginningsmethoden relatief vergevorderd.
Ook bemesting van de akkers (d.m.v. het
potstalsysteem) was geen groot probleem meer.
Door deze ontwikkelingen konden nu ook de
arme veldpodzolgronden ontgonnen worden.
Men moest op een gegeven moment wel naar
deze gronden verschuiven, doordat de meeste
rijkere gronden al reeds in gebruik waren als es.
Een overzicht van de locatiekeuze
met betrekking tot de landbouw in de
Middeleeuwen is te vinden in bijlage 6.

3.6 De Nieuwe tijd
Landbouw is lange tijd niet de enige activiteit
geweest binnen het boerenbestaan. In de
periode die de Vroeg Moderne tijd wordt
genoemd is dit niet anders. De Vroeg
Moderne tijd loopt van ongeveer 1500 tot
de eerste helft van de 20e eeuw. Langzaam
krijgt de intensivering zijn aandeel in het
boerenbestaan, waardoor de beschikbare tijd
een andere invulling krijgt. In deze periode
vanaf 1500 verdwijnen werkzaamheden als
spinnen, weven, leerlooien, broodbakken en
constructiewerkzaamheden uit de dagbesteding
van de boer en boerin en gaan over naar
specialisten in de middenstand. Ook was de
boer in het verleden een ‘empirist’. Dit betekent

dat alle kennis was gebaseerd op ervaring en
een goed ontwikkeld niveau van waarnemen.
De kennis en theorie die achter het
verbouwen van gewassen, het fokken van
vee en het verwerken van zuivel schuil gaat
was bij deze boeren nog niet bekend. Om de
agrarische ontwikkeling te begrijpen moet
dan ook in ogenschouw worden genomen dat
processen niet waren gebaseerd op kennis.
Ontwikkelingen verliepen daardoor geleidelijk.

3.6.1 Ontwikkeling vanuit de agrarische
wereld
Tot ver in de 17e eeuw was de productie van
wol, de fok van paarden en slachtrunderen
een belangrijke bron van inkomsten die voor
stabiliteit in de bedrijfsvoering zorgde. In de
akkerbouw richtte men zich met name op
roggeteelt. Gedurende het verloop van de
Nieuwe tijd, werden steeds meer activiteiten
van niet agrarische aard verstoten, wat
een opmerkelijke groei in de middenstand
opleverde. Hierbij groeide met name het
aandeel aan ambachtslieden en neringdoenden
(kleinhandelaren) in het gebied. Zo komt iedere
rol in de samenleving voort uit de intensivering
van het boerenbestaan op de es. Boeren
hebben deze ambachtslieden nodig nu ze zelf
de beschikbare tijd anders indelen. Andersom
heeft dit hetzelfde effect. In de tweede helft van
de 17e eeuw leefde 5 tot 7 % van de plaatselijke
bevolking van de middenstand. In 1690 is dit
al uitgegroeid tot 12% en komt in 1740 uit op
17%26.
Gelijk met deze ontwikkeling van intensivering
was de vraag naar keuters (landarbeiders)
vanuit de agrarische wereld aan het groeien.
Ook hierin is een stijging te zien die van 1690
met 26% via 37% in 1740 groeit naar 46% in
180026.
De gehele bevolkingsgroei in de 17e en 18e
eeuw was veroorzaakt door het toenemende
aantal huishoudens dat zijn bestaan had binnen
de marges van de landbouw op en om de es.

26 Bieleman, 2005
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3.6.2 De opkomst van de intensivering
Voor rond 1650 de intensivering opgang kwam
was de es zowel als akker en als landbouwgrond
in gebruik. De verdeling was hierin ongeveer
gelijk verdeeld in de tijd. De ‘flurzwang’
was hiervan de oorzaak. In dit historische
rechtssysteem gold de plicht voor gebruikers
van de es om gelijktijdig te ploegen, zaaien
en te oogsten. Dit was in het belang van de
‘gemenglage der percelen’ die gebruikers
verplichtte doorgang en overpad te bieden aan
andere gebruikers. Als het gewas van de akker
was vormde de es weer een gemeenschappelijk
geheel en gold de plicht te dulden dat het vee
op het stoppelveld geweid zou worden27.
Nadat de oogst van het land was gehaald
werd direct geploegd, geëgd en spurrie
(Spergula arvensis) ingezaaid. Dit snelgroeiende
voedergewas dat speciaal op de zandgronden
werd geteeld gaf een betere smaak aan de
boter als het vee melk gaf na het eten van
spurrie. Het nadeel van deze plant was dat het
zichzelf snel uitzaait en het gewas van volgende
jaren vervuilt met , in dit geval, onkruid.
Het verdwijnen van de flurzwang gaf meer
vrijheid aan de boeren in het gebied.
De flurzwang vond zijn opvolger in het
‘schapenvaalt’27. De strikte collectieve
jaarschema’s waren van de baan en ook
jaarlijkse opvolging van gewassen konden door
de boeren zelf worden ingevuld. De boeren
hadden totale vrijheid omtrent de beweiding
met vee. Gerichter was het echter wel. Aan de
hand van aandelen (waardelen) die de boer
had, kreeg een boer één of meerdere nachten
“de hekken” toebedeeld waarbinnen de
gemeenschappelijke schapen overnachten en
hun uitwerpselen achterlieten.
De verdeling van de waardelen was geregeld
vanuit de buurwillekeur (de regeling van
dorpszaken) die was toevertrouwd aan de
volmacht wat vaak een bestuurder van een
boermarke of een gekozene vanuit het kerspel
was.

27 Bieleman, 1997
28 Bieleman, 2005
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In dit systeem zonder collectieve schema’s
en opgelegde gewassenteelt was er meer
vrijheid voor boeren om het areaal marktbare
winterrogge te vergroten en waren ze beter in
de gelegenheid boekweit in het landbouwareaal
op te nemen. Langzaam ontwikkelde een
betere zorg voor de bouwgrond en werden
delen van de es die eerder als ‘outfield’
werden beschouwd permanent gebruikt. Op
deze marginale stukken van de es verscheen
vooral boekweit wat zorgde voor een
betere bemesting. Ook het ‘infield’ werd
intensiever bemest in de loop der tijd. Om
deze intensievere bemesting vol te houden
werden plaggen van een groter areaal woeste
grond geconcentreerd op een kleiner areaal
akkergrond28. Figuur 6 geeft een impressie van
een ingezaaid ‘infield’.
Intensivering van het landbouwproces kwam
verder tot uiting in een inkrimping van de
veestapel vanaf 1660. Deze tendens ondervond
versnelling door een dalende vraag naar rund
en het duurdere ossenvlees alsmede een
uitbraak van de runderpest.
Een bedrijf met ‘vol erve’ (een term voor 24
dieren in een bedrijf in de 17e eeuw27) kwam
in de 19e eeuw nog maar sporadisch voor. Als
mestproducent was men overgegaan naar
het houden van schapen. Zelfs toen tijdens
de malaise in de lakennijverheid minder vraag
naar wol was, bleven de aantallen schapen
toenemen. Schapen waren bijna belangrijker
voor mest dan voor wol en vlees. Toch vormden
schapen een kwetsbare tak in het gemengd
bedrijf door verschillende ziekten en parasieten
als de leverbotziekte.

Figuur 6: Oogst van graan op de akker
Door de intensievere bemesting werden grotere oogsten binnengehaald, wat leidde tot de vergroting van de inkomsten.

Door deze relatief snelle ontwikkelingen
begon de es een steeds belangrijker centrum
van economie en de sociale structuur in een
gebied te vormen. Door specialisatie nam
namelijk de productiviteit van de es enorm
toe. Zo ging men in de 17e eeuw uit van een
zaaizaad-opbrengstverhouding van 1:3 a 1:4
wat bleek uit te lopen van 1:6 tot 1:8 in de
19e eeuw29. Voor meer opslagcapaciteit die
nodig was werden vaak de voorhuizen van de
boerderijen verlengd zodat de oogst ongedorst
op ‘de slieten’ (boven het voorhuis) kon worden
opgeslagen.

In 1850 waren de belangrijkste gewassen
winterrogge met zo’n twee derde van het
gehele landbouwareaal en zomerrogge voor
ca. 10%. De aardappel, die in 1740 voor het
eerst zijn vermelding krijgt in de documentatie,
neemt in 1800 al 13% van het landbouwareaal
in beslag29.
Overige gewassen die worden verbouwd
zijn haver, zandboekweit en verschillende
kruiden. Het aandeel boekweit fluctueert door
de tijd door de belasting op granen. Waar
verschillende graansoorten periodiek wel belast
waren, goldt dit lange tijd niet voor boekweit.

29 Bieleman, 1997
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4.1 Volkstuinen
Het volkstuinencomplex ligt ongeveer 100
meter ten westen van het Noordeind en ten
westen en noordwesten van de Nabershof. Het
complete volkstuinencomplex is ongeveer 0,7
hectare groot en bevat 42 volkstuinpercelen.
Op het complex zijn 30 huurders waarvan 4
huurders 2 percelen bezitten. Het aantal niet
verhuurde percelen is per januari 2011 10
percelen. Deze percelen liggen verspreidt over
het gehele gebied. In figuur 7 is een kadestraal
kaartje te zien van het volkstuinencomplex. Op
de kaart is in kleur weergegeven of het perceel
verhuurt is of niet. Daarnaast is op de percelen
te zien wat het oppervlak is van de tuintjes
en sinds wanneer het contract loopt voor de
percelen. Deze gegevens zijn verkregen bij de
Dienst Beleid van de gemeente Emmen. Op
de percelen zijn geen voorzieningen aanwezig
waardoor de huurder van het terrein zelf voor
voorzieningen moet zorgen om gewassen te
verbouwen.

Deze schuurtjes staan vaak aan de achterkant
van de percelen. Naast het merendeel van de
schuurtjes zijn regentonnen geplaatst voor de
opvang van water voor het irrigeren van de
percelen. In de buurt van de schuurtjes is nog
een pleintje te vinden waar een kleine zitplek
is gesitueerd of iets van gereedschap is gestald
in de vorm van bijvoorbeeld een kruiwagen.
Daarnaast loopt er vanaf het schuurtje nog een
smal pad naar het centrale pad die haaks op
de percelen ligt. De vegetatie op de percelen
bestaat voornamelijk uit gewas bestaande
agrarische producten van kleinschalige
hoeveelheden. De gewassen die erop worden
verbouwd zijn deels seizoensgebonden. Dit is
te zien aan de vegetatie, op een aantal tuintjes
waren tijdens het bezoek (eind november)
bijvoorbeeld kool gewassen (onder andere
boerenkool) en winterharde ui gewassen (onder
andere prei). Figuur 8 geeft een impressie van
de volkstuinen.

4.1.1 Huidig gebruik van de volkstuinen

4.1.2 Beleid rondom de volkstuinen

Het gebruik van de volkstuinen heeft op
dit moment een vrij agrarisch beeld. Dit is
geconcludeerd door een bezoek aan het
gebied te brengen en naar het landgebruik te
kijken. Op het merendeel van de percelen was
ongeveer 5 tot 10% van het perceel oppervlak
bebouwd met bijvoorbeeld een schuurtje
voor de opslag van materiaal en materieel.

Figuur 7: Overzicht percelen volkstuinencomplex
De groene percelen zijn verhuurd. De rode perelen zijn leegstaand.
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Indien een persoon een perceel wil huren
van de eigenaar, in dit geval de gemeente,
wordt er tussen huurder en verhuurder een
huurovereenkomst aangegaan. Voor de huur
van de percelen is de Gemeente Emmen dienst
Beleid verantwoordelijk.
De huurder van het perceel is een persoon of
groep personen. Op de overeenkomst staat
vermeld dat de huurperioden lopen vanaf 1
januari tot en met 31 december voor telkens

Figuur 8: Volkstuinencomplex tussen de Nabershof en het Langgraf

één jaar. Daarnaast wordt de huurprijs van
het perceel erop vermeld. Deze prijs kan om
de drie jaar worden veranderd. Daarnaast
wordt er verwezen naar de Algemene huuren bruikleenvoorwaarden van de gemeente
Emmen.

4.2 Herschikking van de volkstuinen
In de nieuwe ontwerpen wordt een deel van
de volkstuinen betrokken bij het project.
Daarnaast zullen een aantal gebruikers van de
tuinen een nieuw perceel toegewezen krijgen.
De contracten van de tuinen met de nummers

26, 27, 28, 29/31, 30, 49, 50, 51 (zie figuur
9 worden ontbonden en aan de Nabershof
gekoppeld voor onder andere de groenteteelt.
Deze eigenaren krijgen een nieuw perceel
aangewezen ergens anders op het complex. De
tuinen met de nummers 28, 30 en 49 zijn op dit
moment niet in gebruik door een volkstuinder.
Het contract van perceelnummer 25 wordt
ontbonden. Dit perceel wordt vervolgens in
oost-west richting gesplitst. De zuidelijke kant
van het perceel wordt toegevoegd aan de
Nabershof (zie figuur 9).

Figuur 9: Volkstuinencomplex na de herschikking van de percelen
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De noordkant van het perceel (120m2) wordt
verhuurd aan de eigenaar die op dit moment
op perceel 50 zit. De eigenaar van perceel 2931 kan na de herschikking gebruik gaan maken
van perceel 16. De tuinder van perceel 51
wordt verplaatst naar perceel 43. De tuinders
van de tuinen 25, 26 en 27 worden verdeeld
over de percelen 45, 46 en 47. Deze verdeling is
gemaakt aan de hand van de huidige perceels
grootte.

Voor het begin van het rapport zou het
eenvoudig zijn indien de agrariër van perceel
A zijn grond grenzend aan het Langgraf bosje
beschikbaar stelt voor het project.
De eigenaren hebben niet allemaal een even
groot aandeel aan grond op de es. Dit varieert
van bijna 50 hectare aan grond tot en met iets
meer dan 1,5 hectare.

4.3 Agrarisch gebruik van de es
Rondom de Nabershof is het merendeel van
de es in gebruik als agrarisch gebied. Het
complete agrarische gebied is in gebruik voor
de akkerbouw. De percelen zijn op een kaart
in figuur 10 weergegeven, op deze kaart zijn
naast de perceelgrenzen de oppervlakte
weergegeven (in hectare) en de eigenaar (aan
de hand van een letter). Deze gegevens zijn
herleid uit de perceelsverdeling volgens het
document ‘Emmen in het perspectief van de
Es’. Hieruit is te concluderen dat er op het
moment 12 agrariërs in het gebied actief zijn
op percelen variërend van 0,45 hectare tot en
met 26 hectare. Daarnaast zijn er in tabel 2 per
eigenaar de totale oppervlakte weergegeven
over de gehele es. De huidige gewassen die
verbouwd worden op de percelen bestaan uit
aardappelen, graan en gras.

Figuur 10: Kadastrale kaart agrarisch gebied
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Tabel 2: Overzicht totaal areaal per eigenaar

Tabel 3: Opsomming gewascombinaties biologische tuinbouw

Tabel 4: Overzichtstabel gewascombinaties

4.3 Teelt van gewassen
In het verleden werden de gewassen
verbouwd zonder gebruikt te maken van
bestrijdingsmiddelen. De gewassen werden
niet aangetast doordat bepaalde gewassen
naast elkaar werden gepoot waardoor er
insecten, ziektes en plagen weg bleven. In
de huidige manier van groenteteelt is dit te
relateren aan een biologische zaaitabel. Bij de
biologische manier van groenteteelt worden
er ook geen stoffen gebruikt tegen ongedierte.
Tabel 3 geeft een opsomming van de soorten
die in Nederland naast elkaar worden gebruikt
in de biologische landbouw. In de linker
kolom staan de groetensoorten die eventueel
verbouwd kunnen gaan worden, deze soorten
kwamen in het verleden eventueel ook voort
op de akkers. In de rechterkolom staan de
burenhulpplanten.

Burenhulpplanten zijn planten die, volgens
tuinders, zorgen voor een betere opkomst van
de groente als ze in die combinatie worden
gekweekt. De tuinders adviseren om na
elke twee à drie rijen één rij burenhulplant
te zaaien. Daarnaast staat in tabel 4 een
tabel met groenten die juist wel goed te
combineren zijn en groenten die juist slecht te
combineren zijn.
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Keuzes lijden altijd tot concessies. Om een
mooi beeld te krijgen van het belang en de
potentie van een bepaalde periode zijn een
aantal selectiecriteria opgesteld. De criteria
komen voort uit selectiecriteria opgesteld door
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en uit de
wensen van de opdrachtgever.
De selectiecriteria zijn verder toegelicht in
bijlage 7.
·

Historische kenmerkendheid

·

Zeldzaamheid

·

Gaafheid/Zichtbaarheid

·

Informatiewaarde

·

Attractiewaarde

·

Beheer

·

Educatie

Omdat de geschiedenis in veel verschillende
tijdsperioden is op te splitsen, is gekozen om
enkelen van deze perioden samen te voegen.
Allereerst de Steentijd, welke het Neolithicum,
Mesolithicum en het Paleolithicum omvat. De
IJzertijd representeert de Bronstijd, IJzertijd en

Romeinse IJzertijd. De Middeleeuwen omvat
zowel de Vroege als Late Middeleeuwen en
de Nieuwe tijd behandeld de periode hierna.
Dit is gedaan omdat er duidelijkere verschillen
zichtbaar zijn tussen deze grove indeling.
In dit hoofdstuk zijn de criteria uitgewerkt
voor de tijdsperioden en hieruit is voor iedere
periode een zogeheten SWOT-analyse gemaakt.
Deze zijn in respectievelijk figuren 11, 12, 13
en 14 weergegeven. De SWOT-analyse geeft
een overzichtelijk beeld van de globale sterke
en zwakke punten van een bepaalde periode
in direct verband met de inpassing in het
plangebied. Een gedetailleerde uitwerking
en de waardeoordelen van de criteria zijn
uitgewerkt in een tabel in bijlage 8.

5.1 Weging van de criteria
De criteria wegen niet allemaal even zwaar.
Vanuit de wensen van de opdrachtgever zijn
punten toegekend aan de criteria. Deze staan
voor een waardeoordeel dat ieder onderdeel
verdient. Door de punten te vermenigvuldigen
met de score van een criterium ontstaat een
waardeoordeel in punten wat makkelijk te
vergelijken is met ander tijden.

Voor het maken van een plan voor de toekomst van de Nabershof moeten de keuzes goed afgewogen worden
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5.2 Selectiecriteria Steentijd
Deze periode omvat de archeologische
tijdsperioden van Paleolithicum, Mesolithicum
en Neolithicum. Wat betreft de historische
kenmerkendheid scoort deze periode erg
laag. Er is pas sprake van landbouw vanaf
het Mesolithicum (zie paragraaf 3.1). Deze
prehistorische vormen zijn echter op dusdanig
kleine schaal en werden door heel Nederland
toegepast. Veel verder dan een akker in het
bos kwam het niet waardoor het nauwelijks tot
geen invloed heeft gehad in de vorming van het
huidige landschap. Zeldzaamheid scoort in deze
periode gemiddeld. Een concrete visualisatie
van prehistorische landbouwmethoden is niet
aanwezig in de streek, maar de hunebedden
zijn wel ruimschoots teruggebracht. Hierdoor
worden recreanten al voorzien in de behoefte
voor informatie over de Steentijd, waardoor
een extra visualisatie teveel van hetzelfde gaat
worden. Er kan wel worden gesteld dat er
sprake is van prehistorische landbouw in het
projectgebied door archeologische vondsten,
maar uiteraard ook de aanwezigheid van het
Langgraf (zie paragraaf 2.4). Echter, doordat er
in de loop der jaren zoveel materiaal is vergaan
en prehistorische akkertjes verloren zijn gegaan
is het tot nu toe nog erg onbekend hoe de
prehistorische mens precies zijn landbouw
bedreef. Het inpassen van een reconstructie

uit de steentijd draagt hierdoor erg bij aan de
informatiewaarde. Wel moet worden gesteld
dat er maar relatief weinig informatie kan
worden gedeeld aan de recreanten, doordat
er maar heel weinig bekend is. Daarnaast
moet worden gekeken of het reconstrueren
van prehistorische landbouwmethoden een
hoge belevingswaarde kan hebben. Uit de
informatie uit deze tijd blijkt dat het maar om
enkele kleine akkers in het bos gaan, met weinig
variatie omdat kennis ontbrak. Hier raakt een
recreant al snel op uitgekeken.
Het visualiseren van prehistorische
landbouwmethoden is één ding. Daarnaast
moeten de akkers uiteraard ook in stand
gehouden worden. Vanuit de Nabershof
kan worden gesteld: Hoe goedkoper en
arbeidsextensiever het onderhoud is, hoe
beter. Omdat de inpassing maar om enkele
akkertjes gaat, scoort de Steentijd op dit punt
vrij hoog. Bij dit punt worden echter ook
eventuele randactiviteiten voor de Nabershof
meegenomen. De akkertjes leveren relatief
weinig voedsel op en de Steentijd sluit niet echt
mooi aan op de Nabershof. Dit zorgt voor een
iets lagere waardering. Ook educatiedoeleinden
zijn om deze reden lastig aan deze periode te
koppelen. Door de beperkte omvang van de
inpassing kunnen hier weinig activiteiten aan
worden gekoppeld.

Figuur 11: SWOT-analyse Steentijd
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5.3 Selectiecriteria IJzertijd
In tegenstelling tot de Steentijd biedt de
IJzertijd meer perspectief. In deze periode zijn
de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse IJzertijd
meegenomen. In deze perioden heeft de
landbouw een grote ontwikkeling doorgemaakt
(zie paragraaf 3.3 en 3.4). Met name de IJzertijd
met de Celtic fields heeft hier een groot aandeel
aan. Deze komen met name op de Veluwe
voor, maar ook in Drenthe zijn veel Celtic fields
bekend. Doordat lang niet overal in Nederland
deze Celtic fields hebben gelegen, scoort de
historische kenmerkendheid hoger. Hoewel
deze in Drenthe relatief veel voorkomen, is
dit met name het geval op heideterreinen.
Over de ligging onder landbouwgrond is
relatief weinig gevonden. In de omgeving
van het projectgebied is daardoor wel wat
bekend over Celtic fields (met name grootte en
ontstaan) maar over de gewassen en hoe deze
precies beheerd werden is nergens een mooie
visualisatie van te vinden. Dat houdt ook in dat
de recreanten hier niet van op de hoogte zijn.
Met een visualisatie en informatieverstrekking
over de landbouwmethoden van de Celtic
fields kan de Nabershof zich hiermee dus
uitstekend profileren. Het enige nadeel hieraan
is dat de aanwezige Celtic fields niet op het
eerste gezicht zichtbaar zijn in het landschap.

Figuur 12: SWOT-analyse IJzertijd
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Waarschijnlijk waren de achtergebleven
restanten van de Celtic fields in betere staat,
maar deze zijn door invloeden van huidige
landbouwmethoden grotendeels verloren
gegaan.
De inpassing zal een van de meest dynamische
scenario’s zijn die gekozen kan worden. Door
het grote netwerk aan akkertjes met elk een
eigen gewas wordt een grote verscheidenheid
getoond. Hierdoor is de belevingswaarde ook
erg hoog, doordat elk akkertje iets anders laat
zien, maar samen toch een geheel vormt. Een
nadeel hiervan is dat de grote verscheidenheid
ook veel beheer en onderhoud vergt. Daarnaast
wordt dit ook op de historische manier gedaan:
met de hand en met historische werktuigen.
Het toepassen van een activiteitenschema kan
hier wel uitkomst bieden. Met de inpassing van
meehelpdagen of workshops kan een gedeelte
van het onderhoud door derden worden
uitgevoerd en wordt tevens het draagvlak
vergroot. Daarnaast kan de oogst van de akkers
verkocht worden op de Nabershof, waardoor
deze ook een centrale rol kan gaan vervullen.
Het is echter maar de vraag of de opbrengsten
uit de oogst voldoende zal zijn om de kosten
van het onderhoud de bekostigen.

5.4 Selectiecriteria Middeleeuwen
Over de landbouwkundige ontwikkelingen
is in het algemeen niet erg veel bekend.
De Nabershof zelf is gebouwd in 1681 wat
behoort tot de Nieuwe tijd en niet tot de
Middeleeuwen. Hoe de omgeving gebruikt is
voor de bouw van de boerderij is niet heel veel
over bekend. De es komt centraal te staan in de
uitwerking van dit thema omdat deze wel van
groot belang was in de Middeleeuwen.
Omdat er zo weinig bekend is over de
Middeleeuwen en met name de vroege
Middeleeuwen is deze tijd moeilijk uit te
werken. Dit kan gezien worden als een nadeel
maar ook een kans. Door aspecten te laten
zien die totaal niet bekend zijn bij het publiek
kan het tot de verbeelding gaan spelen. Op
deze manier zal de informatiewaarde en
zeldzaamheid erg hoog scoren. Dit gaat ten
koste van de attractiewaarde omdat slechts een
beperkt deel kan worden gevisualiseerd.
Het visualiseren van de Middeleeuwen heeft
tot gevolg dat het moeilijk is een duidelijke
scheiding aan te geven tussen de Nieuwe tijd

waarin men de boerderij plaatst en de periode
direct hieraan voorafgaand. Omdat over de
Middeleeuwen niet veel informatie bekend is
krijgt de visualisatie in combinatie met andere
tijden de voorkeur.
De Middeleeuwse methoden van landbouw
zijn uiteraard arbeidsintensiever dan die uit de
Nieuwe tijd en scoren dus lager in beheer. Naast
het beheer gebaseerd op de Middeleeuwse
methoden levert de Middeleeuwse keuze van
gewassen minder potentie. De opbrengsten
van het land zijn moeilijk in te passen in gebruik
en moeilijk te vermarkten. Dit probleem geldt
uiteraard ook voor perioden voorafgaand aan
de Middeleeuwen. Om deze opbrengsten toch
een potentie te geven in het plan zal aan een
andere inpassing moeten worden gedacht
in de Nabershof. Ouderwetse gewassen die
verbouwd worden kunnen bijvoorbeeld
verkocht of verwerkt worden op de boerderij
wat opbrengsten oplevert voor het beheer.

Figuur 13: SWOT-analyse Middeleeuwen
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5.5 Selectiecriteria Nieuwe tijd
De directe omgeving van de Nabershof wordt
nu al gekenmerkt door aspecten uit de Nieuwe
tijd. In deze periode is ook de boerderij te
plaatsen maar ook alle ontwikkelingen die
de boerderij heeft doormaakt in de loop der
jaren. Het feit dat rondom de Nabershof al
veel aandacht is voor deze tijdsperiode uit de
geschiedenis vergemakkelijkt de inpassing van
deze tijd in een inrichtingsplan. Anderzijds moet
deze inpassing nog van toegevoegde waarde
zijn en dus een welkome uitbereiding vormen.
Hierin zijn zowel knelpunten als kansen te
ontdekken, de plaatselijke zeldzaamheid scoort
niet hoog maar de kenmerkendheid scoort
hierdoor aanzienlijk hoger.
Door een nadruk te leggen op de
ontwikkelingen in slechts één tijdsperiode
kan de attractiewaarde relatief hoog worden
evenals de educatiewaarde. Door een zo
volledig mogelijk beeld te schetsen

Figuur 14: SWOT-analyse Nieuwe tijd
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van de periode zal een bezoeker het gevoel
krijgen terug in de tijd te stappen. In deze
omgeving is educatie makkelijker in te
passen maar is de inhoudelijke informatie
naar verhouding lager van kwaliteit. De kans
bestaat om veel dingen te laten zien die geen
hoofdzaken vormden in de Nieuwe tijd. Ook
zal veel informatie worden gegeven die al
bekend is of op een erg uitgebreide manier
worden laten zien waar een schets in de
informatievoorziening al zou volstaan.
Het beheer van aspecten uit de Nieuwe
tijd moet aansluiten bij het beheer van de
Nabershof zelf. Een intensieve vorm van beheer
die ook zeker veel op kan leveren. Door de
activiteiten in en om de Nabershof op elkaar af
te stemmen kan dit een interactief samenspel
vormen. Dit bevordert de andere waarden
waaronder educatie, attractiewaarde en
zichtbaarheid.

5.6 Keuzes en belangen
Voor de visualisatie in het gebied gekoppeld
aan de Nabershof zijn de historische periodes
gekoppeld aan een aantal selectiecriteria. Deze
criteria zijn:
·

Historische kenmerkendheid

·

Zeldzaamheid

·

Gaafheid/Zichtbaarheid

·

Informatiewaarde

·

Attractiewaarde

·

Beheer

·

Educatie

De historische periodes Steentijd, IJzertijd,
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn getoetst
aan de selectiecriteria.
Voor de Nabershof worden er drie scenario’s
uitgewerkt met elk een ander thema. Na een
vergelijking van alle periodes is er voor gekozen
om in scenario één de Nieuwe tijd alleen
terug te laten komen. Deze keuze is gemaakt
aangezien de Nabershof uit deze periode komt
waardoor de invuling vrij eenvoudig is.
In dit thema komt de het ontvangst van
gasten naar voren en daarom is hier voor de
themanaam De Gastheer gekozen.

In het tweede scenario komt naast de Nieuwe
tijd ook de IJzertijd naar voren. Er is voor
gekozen om dit scenario terug te laten komen
aangezien hier veel informatie over bekend
is waarbij alleen de kennis bij de recreant
ontbreekt. Daarnaast kan deze periode goed
ingepast worden waardoor de belevingswaarde
toeneemt. Een nadeel aan dit plan is alleen
dat de methode vrij intensief beheerd moet
worden en er tevens een groot areaal nodig is.
De inpassing kan voor de omgeving een kans
zijn voor veel draagvlak aangezien er in de
omgeving weinig te zien is van de landbouw
uit de ijzertijd. Daarnaast kan het eenvoudig
worden toegepast worden in combinatie
met activiteiten rondom de Nabershof.
De activiteiten die vanuit de Nabershof
georganiseerd zullen worden, hebben een
educatief karakter en de naam die bij dit thema
hoort is De Leermeester.
In het laatste derde scenario worden alle
perioden in het gebied ingepast. Hierdoor kan
je een beeld krijgen van alle vormen van het
agrarische beheer op de Emmer Es. Doordat
alle tijdsperioden worden gevisualiseerd
maakt de bezoeker een reis door de tijd en
krijgt de omgeving van de Nabershof een
museaal karakter. De Tijdreiziger is dan ook de
naam die voor dit scenario van toepassing is.
Daarnaast kan het eenvoudig toegepast worden
in combinatie met activiteiten rondom de
Nabershof.

Om de scenario’s extra kracht te geven, zijn er pakkende namen gekozen voor elk scenario. Dit zijn de Gastheer, de Leermeester
en de Tijdreiziger

49

Dit plan gaat uit van de uitwerking van één
tijdsperiode. In het huidige landschap zijn al
twee tijdsperioden aanwezig, vertegenwoordigd
door de boerderij (1681) en het hunebed
(± 3000 v Chr.). Hiervan is de boerderij het
meest sprekend en nog het meest levend in
het gebied. Omdat deze boerderij stamt uit de
Nieuwe tijd (1500-1800) zal de omgeving van
de boerderij worden ingericht aan de hand
van zo veel mogelijk invloeden uit de Nieuwe
tijd. Om de Nabershof een kwaliteitsimpuls
te geven worden inrichting en activiteiten op
elkaar afgestemd en met elkaar verbonden.
De activiteiten die op en rond de Nabershof
gaan plaatsvinden in dit thema zijn gericht op
het ontvangen van groepen mensen. Groepen
die kiezen voor de beleving van een dag uit de
nieuwe tijd.

6.1 Inrichting
De openheid rondom de boerderij zal in de
huidige situatie blijven bestaan. De aankleding
van het erf zelf zal worden gerealiseerd door
het toevoegen van kleine elementen zoals
bloempercelen en kruidentuintjes passend bij
de Nieuwe tijd, omdat rondom de boerderij
normaliter kruiden, bloemen en fruitplanten
hebben gestaan.

Figuur 15: Sfeerimpressie scenario de Gastheer

52

De hoogstamfruitbomen op het grasveld
ten noorden van de boerderij kunnen
uitgebreid worden met meer fruitbomen en
meidoornhagen als afscheiding. De achterzijde
van de boerderij, waar momenteel bestrating
ligt, kan een verbinding vormen naar de
volkstuinen. Op deze manier worden de
volkstuinen doorsneden in de richting van het
Langgraf met links van het pad een perceel
van ca. 1000m2 waar kleinschalig landbouw
bedreven kan worden door deelnemers aan
teambuildingsdagen die worden toegelicht in
6.2.
De volkstuinen worden opgeschoond. In de
opvang van regenwater en de schuurtjes
voor opslag moet eenheid komen die past
bij de nieuwe tijd. Deze schuurtjes zullen
in oude stijl worden gebouwd met interne
regenwateropvang. De perceelafscheiding zal
ook een eenheid vormen door het gebruik van
lage, kleine vlechtheggen van meidoorn en
sleedoorn. Figuur 15 geeft een sfeerimpressie
van de inrichting van het scenario de Gastheer.

De dagbesteding voor de mannen in scenario de Gastheer zal grotendeel op het land zijn. Hier gaan ze onder
andere het land op traditionele wijze omploegen

6.2 Activiteiten
De Nabershof zal een activiteit gaan
herbergen die gericht is op het organiseren
van teambuildingsdagen, themadagen voor
gezelschappen en historische beleving en
educatie voor scholen. Op en om de boerderij
zal worden geleefd naar de historische
standaard van een bepaald jaar. De bezoekers
zullen in klederdracht kennis maken met het
leven uit de Nieuwe tijd en leven naar de
standaarden uit deze tijd. Groepen bezoekers
zullen een dag meemaken uit het leven van een
boer uit de 18e eeuw.
Dagbesteding
In de vroege morgen gaat de dag direct van
start. Een boeren echtpaar dat ‘woont’ op de
Nabershof van 1870 ontvangt de gasten die zich
vervolgens zullen omkleden en de rest van de
dag in klederdracht doorbrengen. Ontvangst
met koffie is er niet bij. Koffie moet namelijk
gezet worden op de kachel die op dat moment
nog niet brand. De laatste melk van gisteren
wordt opgedeeld en de koe moet nog gemolken
worden.

Activiteiten zijn er volop aan het begin van de
dag. Uiteenlopend van het bakken van brood,
rapen van de eieren en het melken van de koe
tot het aanmaken van de kachel en het branden
van de bonen.
Na het ontbijt gaan de boeren en boerinnen
aan het werk. Boeren beginnen op het land
en boerinnen gaan aan het huishouden en het
verwerken van voedsel. Wecken van groenten,
karnen van melk en het bakken van brood. Een
taakverdeling wordt gemaakt door de groep
zelf en de begeleiding komt van het boeren
echtpaar waarbij ze te gast zijn.
Tijdens de werkzaamheden is ook ruimte voor
ontspanning en educatie. De boer en boerin
vertellen over het leven uit de Nieuwe tijd en
leren mensen over hoe de gebruiken waren.
Marskramers proberen hun spullen te slijten
bij de deur en landloper komt langs die de
boerderij lastig valt om aan zijn kost te komen.
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Na een dag hard werken zal in de
zomermaanden worden afgesloten met een
barbecue op open vuur. Vanuit de Nabershof
kan drank worden geschonken en geserveerd
om af te sluiten met een feest waarin de
voorzieningen, het eten en drinken eigentijds
zijn maar je de sfeer van de 17e eeuw nog altijd
opsnuift. Een troubadour of andere ouderwetse
muzikant komt de gasten vermaken en van
muziek voorzien. Een dag van zwaar werk en
veel nieuwe indrukken wordt afgesloten met
een feestelijke barbecue.
Vanwege het seizoenaspect kunnen de
activiteiten niet jaarrond plaatsvinden in de
zelfde vorm en op de zelfde schaal. Van de
lente tot het begin van de herfst, wanneer er
veel werk te doen is op het land kunnen grote
groepen worden ontvangen. In de donkere
maanden zouden kleinere groepen wel
inpassing kunnen vinden met verschillende
activiteiten binnenshuis.

In de wintermaanden zullen de grootschalige
teambuildingdagen niet kunnen plaatsvinden
door gebrek aan werkzaamheden,
weersomstandigheden en de vroeg invallende
avondschemering. Daarnaast is de winter
ook niet de tijd waarin bedrijven kiezen voor
bedrijfsuitjes en teambuilding dagen. Een deel
van de activiteiten omtrent het bakken van
brood, wecken van groenten en het verwerken
van zuivel en spinnen van wol kunnen worden
aangehouden in de vorm van workshops.
Workshops zullen dit zelfde ouderwetse
karakter krijgen zodat deelnemers zich een dag
of dagdeel in die Nieuwe tijd bevinden.

Na een dag hard werken kunnen de bezoekers genieten van een welverdiende barbeque
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Scenario de Gastheer staat compleet in het teken van een dag terug naar het verleden. Het dragen van traditionele
klederdracht heeft hier ook zijn aandeel in

6.3 Doelgroep
De doelgroep van de workshops zijn groepen
van circa 10 personen in elke leeftijdsgroep.
Gezinnen, (familie)feestjes, verenigingen en
andere groepen zijn allemaal welkom. Van de
deelnemers wordt enigszins verwacht dat ze op
een bepaalde manier geïnteresseerd zijn in de
historie en open staan voor het volledig dragen
van de klederdracht.
De teambuildingsdagen kunnen grotere
groepen herbergen doordat het groeiseizoen
ook de akker en de hof beschikbaar stelt.
De doelgroep bestaat uit bedrijven waarvan
afdelingen een teambuildings dag of een
bedrijfsuitje willen hebben. Een tweede
doelgroep zijn de vrijgezellenfeestjes.
Groepen tot 30 personen kunnen worden
begeleid door een boeren echtpaar dat wordt
gespeeld door speciaal hiervoor aangenomen
personeel of mensen van ‘t Volk van Grada.
Ter ondersteuning worden enkele rollen zoals
die van een landloper en een marskramer die
tijdelijk opduiken vervuld door mensen van
‘t Volk van Grada of hiervoor aangenomen
acteurs.

6.4 Effecten voor de omgeving en
kansen voor de werkgelegenheid
Dit plan omvat vele kansen voor de
werkgelegenheid. Omdat bij dit plan winsten te
boeken zijn in de vorm van directe inkomsten
kan hier ook vast personeel voor worden
aangenomen. Voor het verzorgen van de
begeleiding zouden mensen van ‘t Volk van
Grada kunnen werken. Ook een troubadour is
een muzikant die ingehuurd moet worden voor
deze partijen. Levering van dranken en voedsel
voor de barbecue moet worden kortgesloten
met een plaatselijke slager wat bijdraagt aan de
werkgelegenheid in de regio.
In ruimtelijk opzicht verandert de indeling van
de volkstuinen. De meest zuidelijke percelen
zullen in gebruik worden genomen door de
Nabershof. Op deze percelen worden de
thema-activiteiten uitgevoerd. Percelen in de
richting van de Sluisvierweg, ten oosten van
het historische pad over de es worden als
productiepercelen in gebruik genomen. De
effecten voor de omgeving zijn dan ook dat het
grondgebruik op een klein deel van de es een
ander invulling gaat krijgen.
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Thema twee krijgt een uitwerking van twee
tijdsperioden. Deze tijdsperiode zijn de twee
hoogste scorende periodes uit de selectie van
hoofdstuk 5. De uitgewerkte perioden voor dit
scenario zijn dus de Nieuwe tijd (1500-1800)
inclusief de boerderij en de IJzertijd (800-12
v Chr.). Daarnaast ligt het Langgraf (±3000 v
Chr.) in het gebied waardoor indirect van drie
periodes uitgegaan moet worden.

7.1 Inrichting
Rondom de Nabershof zal de Nieuwe tijd zijn
inpassing krijgen. Dit zal worden vormgegeven
door aan de westkant van de boerderij de
oostelijke volkstuinen een beeld te geven
van hoe er tussen 1500 en 1800 agrarische
producten werden verbouwd. Deze percelen
worden gescheiden door een pad wat vanaf
de Nabershof in westelijke richting, richting
het Langgraf loopt. Op deze akkers worden
gewassen verbouwd uit de Nieuwe tijd door
werknemers van ’t Volk van Grada en/of STEEN
gesteund door deelnemers aan workshops die
worden toegelicht in hoofdstuk 7.2. Rondom
de boerderij zal nog een kippenren worden
gebouwd waarbij de kippen de mogelijkheid
krijgen vrij uit te lopen over het erf. Dit geeft
weer dat er in het verleden dieren rondom de
boerderij liepen.
De IJzertijd wordt op de es gevisualiseerd.
Tijdens deze periode werden de producten
voornamelijk verbouwd op Celtic fields. Deze

Figuur 16: Sfeerimpressie scenario de Leermeester
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zullen ten westen van het Langgrafbosje
teruggebracht worden om te laten zien hoe
er tijdens de Metaaltijd agrarische producten
werden verbouwd. Voor de opslag van het
gereedschap wordt er op de es tegen het bosje
aan een nieuwe schuur gebouwd die het beeld
uit moet stralen van een IJzertijd boerderij.
Er wordt begonnen met de realisatie van acht
fields rondom de IJzertijdboerderij. Aan de hand
van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN) is te zien dat er in het verleden een
weg over de es heeft gelopen (bijlage 9).
Deze weg wordt teruggebracht in de vorm
van een wandel/fietspad. Hier aangrenzend
komen de Celtic fields te liggen waardoor ze
vanuit de boerderij en vanuit de omgeving
goed bereikbaar zijn. Op de akkers worden zo
kleinschalig mogelijk de gewassen verbouwd
die terug te leiden zijn naar de IJzertijd.
Het volkstuinencomplex zal op het volgende
plan berusten. De volkstuinen worden
voornamelijk gebruikt als akker voor workshops
om meer besef te krijgen over het agrarische
werk in de Nieuwe tijd. De volkstuinen zullen
worden begrenst met behulp van vlechtheggen.
Daarnaast worden door de gemeente op het
volkstuinencomplex schuurtjes gebouwd die
sterk overeenkomen met de structuren van de
Nieuwe tijd. Hierdoor ontstaat een beeld van
hoe het agrarische verleden er uit heeft gezien.
Figuur 16 geeft een sfeerimpressie van scenario
de Leermeester.

7.2 Activiteiten

7.3 Doelgroep

Bij het thema De Leermeester wordt
de landbouw vanuit de Nieuwe tijd en
vanuit de IJzertijd rondom de Nabershof
teruggebracht. De percelen die aangrenzend
aan de volkstuinen komen te liggen zullen
worden beheerd door mensen van ‘t Volk van
Grada/STEEN met behulp van deelnemers
aan de workshops. Verdeeld over het jaar
worden door middel van bepaalde thema’s
workshops gegeven volgens de nieuwe tijd.
Deze workshops worden in eerste instantie
gegeven voor individuen. Daarnaast kunnen
eventueel de workshops worden gegeven voor
groepen. De opbrengsten van deze gewassen
worden gebruikt voor de verkoop in de vorm
van koek en zopie. Verder kunnen de gewassen
verbouwd worden voor de verkoop aan de
particulieren.

Door het educatieve karakter van dit thema
is de doelgroep te vinden in de richting
van scholen en onderwijsinstellingen. Ook
kan worden gedacht aan instanties die
dagbesteding verzorgen voor verstandelijk
gehandicapten. Activiteiten zijn volop
voorhanden. Ondersteund met educatie en
de juiste begeleiding, kunnen de doelgroepen
tevens zorgen voor de inrichting van de Celtic
fields die op hun beurt weer zorgt voor de
bijzondere uitstraling en dynamiek rondom de
Nabershof.

Ten westen van het Langgraf komen Celtic fields
te liggen die worden verhuurd aan de externe
organisaties voor het beheer ervan. Hierbij kan
gedacht worden aan scholen. Door organisaties
en de bedrijven de mogelijkheid te geven onder
begeleiding op IJzertijdse manier gewassen
te verbouwen, leert een deelnemer veel over
de historie en de gewassen. De Celtic fields
worden voor bepaalde tijd begeleid verhuurd
en zo kunnen deelnemers leren wat jaar rond
de werkzaamheden waren in de IJzertijd. De
activiteiten zullen seizoensgebonden zijn.
Door groepen deelnemers op de hoogte te
stellen van een boeren agenda, kan bepaald
worden wanneer welke werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden. Educatie staat in
De Leermeester centraal.
De producten die van de akker komen en niet
gebruikt kunnen worden in de consumptie
zullen op de fields worden verzamelt op een
centrale plek op het field. Als een bepaald
gewas is geoogst zullen de afvalresten direct
op de centrale plek worden verbrand. De as
afkomstig van de verbrande resten worden
direct op het braakliggende veld verspreidt
voor de bemesting. In het najaar zullen de fields
weer worden voorbereid voor het volgende
jaar. Hierbij zullen de velden eventueel
geploegd moeten worden met de hand.

7.4 Effecten voor de omgeving en
kansen voor de werkgelegenheid
Voor de logistieke en financiële aspecten,
en de verdeling van de Celtic fields is
professionele expertise nodig. Ook voor de
begeleiding tijdens het akkeren op Celtic
fields en de achterliggende informatie is
professionele kennis noodzakelijk. Begeleiding
kan deels plaatsvinden vanuit ’t Volk van
Grada. De exploitatie van het toekomstige
informatiecentrum (bijlage 10) schept ook
werkgelegenheid die mede ondergebracht kan
worden binnen de exploitatie van de Celtic
fields. Het onderhoud en de verzorging van
de gewassen op de Celtic fields geschied dus
door partijen die de percelen huren met het
educatieve of werk verschaffende doel.
In ruimtelijk opzicht veranderen enkele dingen
waardoor verschuivingen plaats zullen vinden
in de eigendomsverhoudingen. Een deel
van de percelen op de es zal gebruikt gaan
worden voor de aanleg van Celtic fields en
de productiepercelen. Deze gronden zullen
verworven moeten worden door aankoop of
anderzijds mogelijk pacht of huur.
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Thema drie omvat alle tijdsperioden die
zijn geselecteerd vanuit de selectiecriteria.
De Nabershof zelf stamt uit de Nieuwe
tijd, het Langgraf uit de Steentijd en de
tijden hier tussenin kunnen in de landbouw
worden gevisualiseerd. Figuur 17 geeft een
sfeerimpressie van scenario de Tijdreiziger.

8.1 Inrichting
Nieuwe tijd
In de directe omgeving van de Nabershof
zal een actief boerderijwezen worden
gevisualiseerd door een volledige aankleding
met de bijbehorende dieren en gewassen.
Het stalgedeelte krijgt de functie van
een kinderboerderij met de gepaste
boerderijdieren. Direct naast de boerderij
kan hop worden verbouwd op de authentieke
stellingen. Hierop kunnen ook bonen worden
verbouwd en andere vroeg gecultiveerde
gewassen. Verder van de boerderij is een reeds
bestaande hoogstam aanplant die perfect past
in het geheel. Dicht achter de boerderij (bij
het washok) zullen ouderwetse snijbloemen
worden geteeld en hierachter is ruimte gemaakt
op een deel van de volkstuinen om een imker te
laten vestigen.

Figuur 17: Sfeeripressie scenario de Tijdreiziger
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De volkstuinen worden in dit plan betrokken
door ze tot een eenheid om te vormen. De
vele verschillende schuurtjes en afrasteringen
worden vervangen door thema tuinhuisjes
en de afrastering zal worden vervangen door
vlechtheggen. Aan de volkstuinders kan
gevraagd worden te participeren in het plan
door ouderwetse gewassen te verbouwen. Om
hiervoor draagvlak te krijgen zal een folder
worden opgesteld met informatie over het
algehele plan en een toelichting over de Nieuwe
tijd en de Middeleeuwen waarin de volkstuinen
worden onderverdeeld.
Middeleeuwen
De Middeleeuwen komen op de Nabershof zelf
niet of nauwelijks terug omdat dit verwarring
oplevert met de Nieuwe tijd. De Middeleeuwen
zullen in het educatiecentrum worden
toegelicht. Ook zal een deel van de volkstuinen
worden ingericht naar Middeleeuwse
standaard. Enkele schuurtjes worden vervangen
door Middeleeuwse thema tuinhuisjes. Verder
geven de loslopende dieren en de imker ook
een Middeleeuwse uitstraling.

In de landbouw is deze periode moeilijk te
visualiseren maar door oude gereedschappen
terug te brengen en oude gewassen te
verbouwen op een zeer kleine schaal kan dit
toch worden gevisualiseerd. Zoals in eerder
genoemde thema’s worden de volkstuinen
doorkruist door een pad. Links van het pad zal
een tweetal percelen worden samengevoegd
tot het grondgebied van de imker. Hier
tegenover zullen de twee voorste percelen
in eigen gebruik zijn. Op deze manier kan
het perceeltje volledig volgens Middeleeuws
gebruik worden bewerkt met de juiste
gereedschappen en de juiste gewassen. Op één
van deze twee Middeleeuwse percelen komt
een kippenren in Middeleeuwse stijl waar de
kippen vrije uitloop hebben. Een afscheiding
met de particuliere volkstuinen wordt gevormd
door vlechtheggen in combinatie met gaas
(verborgen in/achter de heg).
IJzertijd
De landbouw in de IJzertijd is kenmerkend
door het gebruik van Celtic fields. Op de es
zijn restanten van Celtic fields terug gevonden.
Aan de rand van de es zullen enkele Celtic
fields worden gerealiseerd die tevens op
de ouderwetse methode worden bewerkt.

Omdat dit erg arbeidsintensief is kan aan de
hand van de arbeid (betaald dan wel vrijwillig)
die voorhanden is het aantal fields bepaald
worden. Om het kleinschalig te houden zullen
de minimale afmetingen van de Celtic fields
van ca 30 x 30 m worden aangehouden. De
kleinschaligheid heeft als voordeel dat het
geheel compact blijft en dus duidelijk voor de
recreant. In de tweede plaats zijn de kosten
voor Middeleeuwse en IJzertijdse landbouw
hoog en is het financieel niet mogelijk een groot
deel van de es tot Celtic field te maken.
Steentijd
De weg vervolgt vanaf de Celtic fields naar
het Langgraf waar ten noorden een zeer
kleinschalig akkertje gerealiseerd zal worden
in het bos. Bij een dergelijk akkertje hoort het
kappen van bomen en het ringen van bomen
voor sprokkelhout. Als hier één of twee bomen
geringd en omgehakt achterblijven versterkt
dit het beeld van een Steentijd akkertje. Oude
gewassen worden hier met de hand verbouwd
met behulp van oude werktuigen. Vanwege de
veiligheid kunnen geen bomen worden geringd
die dicht bij het pad staan.

Het houden van bijen was erg kenmerkend voor het Drentse boerenleven. In het visualiseren van
oude landbouwmethoden zal dit aspect dan ook worden benadrukt
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8.2 Activiteiten
Dit scenario is het meest volledige wat betreft
de visualisatie van de tijdsperioden. In dit
scenario staat de boerderij en de directe
omgeving weer centraal voor de Nieuwe tijd
en hierbij zal ook rekening worden gehouden
met de Nieuwste tijd. De ontwikkelingen
vanuit de landbouw zijn in de omgeving
zichtbaar gemaakt door de es in verschillende
tijdsperioden weer in gebruik te nemen. Bij
het Langgraf worden landbouwmethoden
en gebruiken gevisualiseerd uit de Steentijd.
Verder op de es hebben Celtic fields prioriteit
en een klein deel van de es gaat de productie
van oude gewassen met zich meedragen. Deze
gewassen worden verwerkt en in verschillende
vormen verkocht in het informatiecentrum.
Omdat het gebied een karakter krijgt van een
openluchtmuseum waar de meeste aandacht
uitgaat naar de landbouwgeschiedenis moeten
ook dieren onderdeel uit gaan maken van het
geheel. De boerderij zal omgevormd worden
tot kinderboerderij met verschillende dieren die
voor een sfeerbeeld zorgen. Ook zal een imker
vertellen over zijn professie en tevens zullen
bijenproducten te koop worden aangeboden in
het informatiecentrum (bijlage 10).

Omdat alle tijden zo rijkelijk zijn
vertegenwoordigd maakt de bezoeker een
reis door de tijd bij een bezoek aan de
Nabershof en de omgeving. Door dit ook
als openluchtmuseum te exploiteren zijn
de nodige inkomsten te genereren om het
voortbestaan van het gebied te kunnen
veiligstellen. Het vooroordeel van een museum
waarin informatie en werktuigen op een
statische manier worden gepresenteerd moet
doorbroken worden door de activiteiten die
aanwezig zijn en het levendige karakter door de
nodige figuranten, dieren en werkzaamheden.
Het hele jaar door zal het informatiecentrum
geopend zijn evenals de kinderboerderij. Op de
landbouwpercelen vinden minder activiteiten
plaats. De structuren zijn nog wel te zien in
het gebied en informatieborden verschaffen
informatie omtrent de landbouwgeschiedenis.

Bij de inpassing van de
kinderboerderij worden
ook kippen gehouden.
Deze kippen genieten van
een vrije uitloop. De eieren
kunnen als dergelijke
worden verkocht in de
informatiewinkel
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Scenario de Tijdreiziger biedt het meeste perspectief met betrekking tot werkgelegenheid. Zo kan er een imker worden
ingehuurd die naast het houden van bijen ook workshops kan geven over zijn beroep

In de lente, zomer en herfst zullen mensen
rondgeleid worden door mensen in
klederdracht. De imker is in het veld actief
en verschaft informatie aan bezoekers. De
volkstuinen maken nog altijd deel uit van het
geheel maar slechts visueel. Het vormt een
deel waarin de illusie gewekt wordt dat deze
percelen ook op de oude manier worden
bewerkt met oude gewassen door het in te
richten met historische afrasteringen en een
centrale schuur.

8.4 Effecten voor de omgeving en
kansen voor de werkgelegenheid

8.3 Doelgroep

De veranderingen in de fysieke omgeving van
de boerderij zijn ook veel omvattend. Nabij het
Langgraf moet een Steentijd akkertje worden
ontwikkeld, de volkstuinen worden evenals
voorgaande scenario’s deels gebruikt en deze
gronden dienen verworven te worden. Ook
de gronden aan de rand van de es waarop
de productieakkers en Celtic fields zich gaan
bevinden dienen verworven te worden.

Met het meest omvattende thema komt
ook de meest omvattende doelgroep. Het
museum inclusief de kinderboerderij biedt
perspectief voor alle leeftijden. Grootouders
met kleinkinderen, ouders met kinderen
en individuen zullen het boerderijmuseum
bezoeken en een reis door de tijd maken.

Dit scenario ruimte bieden aan een aantal
vaste krachten waaronder natuurlijk de imker
en de organisatie van het informatiecentrum.
Vrijwilligheid blijft een belangrijke pijler binnen
het project en voor de verzorging van de
dieren zijn gemakkelijk vrijwilligers te vinden
uit de hoek van bijvoorbeeld woongroepen
(verstandelijk beperkten) die hier de dag
kunnen besteden en helpen.

69

70

71

Een terugkoppeling naar de vragen die
aanleiding waren van het rapport moet
antwoord geven op deze vragen. De
landschappelijke ontwikkelingen in het
gebied zijn in het tweede hoofdstuk onder
de loep genomen. Ook worden de agrarische
ontwikkelingen in hoofdstuk drie beschreven.
Deze twee hoofdstukken laten een duidelijk
verband zien, waaruit op te maken is waarom
ontwikkelingen een bepaald patroon en een
bepaalde volgorde hebben gevolgd.
Het hierop volgende hoofdstuk geeft antwoord
op de vraag over de eigendomsverhoudingen
op de es en bij de volkstuinen. Dit lijkt een op
zich zelf staand hoofdstuk maar vormt een
belangrijk uitgangspunt voor vervolgstappen als
het plan uitvoering gaat genieten.
Hoe historisch en agrarisch beheer kan worden
teruggebracht wordt beantwoord door de
hoofdstukken 6,7 en 8 waarin de thema’s
worden toegelicht. Deze thema’s versterken de
Nabershof landschappelijk, als ankerpunt, en
als kwalitatief als museumboerderij. Inpassing
en aansluiting bij het landschap vindt plaats in
de vorm van een drietal thema’s. Deze thema’s
spreken tot de verbeelding en bieden zeer veel
perspectief voor de toekomst.
Doorgroeimogelijkheden
De verschillende scenario’s kunnen op elkaar
aansluiten, deels overlappen en door elkaar
schuiven. De gebruiksoppervlakte staat niet vast
en de rol van de volkstuinen is niet drastisch
wisselend. Door deze flexibiliteit hoeft niet per
definitie gekozen te worden voor de uitwerking
van 1 van deze scenario’s. De keuze kan vallen
op één van de scenario’s met de mogelijkheid
uit te lopen naar een andere. Ook kan worden
gekozen voor een combinatie van aspecten uit
verschillende scenario’s.
Het doorgroeimodel waaruit de basis is
opgebouwd krijgt onze voorkeur omdat de
leeftijd van de doelgroepen hierin terug loopt
van 1 naar 2 en dan naar algemeen. Hierdoor
wekt men stapsgewijs interesse en draagvlak
voor het geheel wat vergrijzing kan tegengaan.
Naamgeving
Om de kern van de verschillende scenario’s
kracht bij te zetten, heeft elk scenario een
eigen naam gekregen. Deze namen zullen kort
worden toegelicht.
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Scenario 1: teambuilding , de gastheer
In dit scenario biedt de Nabershof en de
omgeving de gelegenheid om kennis te
maken met de oude ambachten in de vorm
van teambuildingdagen voor groepen. Hierin
staat de boerderij centraal als gastheer
voor de uitleg en afsluiting van activiteiten.
Daarnaast zal een bezoekerscentrum voor
velen een eerste kennismaking zijn met oude
landbouwmethoden. Het bezoekerscentrum
kan daarnaast onderdak bieden aan exposities.
Scenario 2: workshop, de leermeester
Het tweede scenario veranderd de Nabershof
van een gastheer naar een ware leermeester
waarin jongeren in een interactieve
leeromgeving kennis maken met de agrarische
geschiedenis van de es en de boerderij. Kennis
overdragen staat in dit scenario centraal.
Scenario 3: openluchtmuseum, de tijdreiziger
De Nabershof en omgeving veranderen een
bezoekje aan de boerderij in een wandeling
door de tijd. Bezoekers van alle leeftijden
kunnen kennis maken met de verandering van
landbouwmethoden door de tijd heen, van
graafstok tot kunstmest. Het thema van een
wandeling door de tijd staat in dit scenario
centraal.
Doelgroepen bij verschillende scenario’s
De verschillende scenario’s richten zich
op verschillende doelgroepen om een zo
breed mogelijk draagvlak te creëren voor de
Nabershof en omgeving. Deze doelgroepen per
scenario zijn als volgt:
- Scenario 1, de gastheer: Groepen mensen uit
bedrijfsleven leeftijd ca 25 tot 50 jaar.
- Scenario 2, de leermeester: Groepen jeugd en
scholen (verenigingen als scouting etc.) leeftijd
10 tot 25 jaar.
- Scenario 3, de tijdreiziger: ouders en
grootouders met klein(e) kinderen. Leeftijd 0
tot 120 jaar.

Economische indeling van de scenario’s
De verschillende scenario’s brengen ieder
eigen inkomsten- en kostenposten met zich
mee. Hieronder staat kort beschreven wat de
scenario’s zullen betekenen voor de vorm van
inkomsten voor de Nabershof.
- Scenario 1, de gastheer: Vraaggebonden. Eén
groep kan per dag worden ontvangen voor een
dagvullend evenement.
- Scenario 2, de leermeester: Vraaggebonden.
Meerdere groepen kunnen gelijktijdig en
doorlopend de faciliteiten gebruiken.
- Scenario 3, de tijdreiziger: Doorlopend.
Als een recreatiepark / museum met vooraf
bepaalde openingstijden en seizoenen.
Regio-indeling van de scenario’s
De scenario’s richten zich ieder op andere
doelgroepen die de ene keer afkomstig zijn uit
de regio, de andere keer vanuit heel Nederland
kunnen komen.
Deze regio-indeling is per scenario als volgt:

Aanbevelingen
Allereerst wordt er een keuze gemaakt
voor een startscenario. Dit is de kapstok
waaraan de inrichting en activiteiten kunnen
worden opgehangen. De twee overige
scenario’s kunnen gebruikt worden als
doorgroeimogelijkheden of als inspiratie voor
het uitbreiden van het ankerpunt.
Ongeacht welk scenario wordt gekozen als
startpunt, behouden de twee overige scenario’s
hun individuele meerwaarde.
Hiermee geven wij aan dat de kracht van
dit plan in de duurzaamheid ligt van de
ontwikkeling van de Nabershof en omgeving.
Het is geen masterplan dat vast ligt, maar
een groeimodel dat als leidraad functioneert
en naar behoeve kan worden toegepast en
uitgebreid.

- Scenario 1, de gastheer: Nationaal. Gericht op
heel Nederland, bussen met mensen die voor
bedrijfsuitjes komen.
- Scenario 2, de leermeester: Regionaal.
Scholen, woongroepen en scoutinggroepen uit
de regio of provincie.
- Scenario 3, de tijdreiziger: Plaatselijk en
deels regionaal. Dagjesmensen die een
museumbezoek doen.
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Bijlage 1 Stroomschema methodiek en verantwoording

Methodiek en verantwoording toelichting stroomschema
Week 1
Plan van Aanpak
Voorafgaand aan het project is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA wordt een omschrijving gegeven van
het project. De nadruk komt hier te liggen op de doelstelling, afbakening en onderzoeksvragen. Daarnaast komen de
eisen van de opdrachtgever, de wensen vanuit het adviesbureau en de tijdsplanning aan bod.
Globale gebiedsbeschrijving
In de gebiedsbeschrijving worden de basale aspecten van de omgeving onder de loep genomen. Hierbij is het
onderzoek voornamelijk gericht op bodemgesteldheid, hoogte, geomorfologie en het ontstaan van dit landschap.
De waterhuishouding is bewust buiten beschouwing gebleven omdat deze in de loop der jaren is aangepast. Een
direct verband met ecologie en latere plannen over het daadwerkelijk verbouwen van gewassen vraagt wel om een
beschrijving van de huidige waterhuishouding. Gekozen is voor kaartmateriaal om deze aspecten te visualiseren
en toelichtende teksten om hier een verband te laten zien. Tevens komt de geschiedenis van de Nabershof in dit
onderdeel aan bod.
Stroomschema
Een stroomschema visualiseert een samenvoeging van het PvA en de tijdsplanning. Een stroomschema geeft dus voor
alle betrokken partijen duidelijkheid een overzicht. De opdrachtgever kan aan de hand van het stroomschema zien
hoe de vorderingen verlopen, voor het adviesbureau is het stroomschema een leidraad.
Gebiedsbezoek + overleg opdrachtgever
Aan het einde van de eerste week volgt een gebiedsbezoek met aansluitend een overleg met de opdrachtgever. Met
het gebiedsbezoek wordt een impressie van het gebied verkregen. Onder andere de volkstuinen en het Langgraf
vormen onderdeel van het gebiedsbezoek. Tijdens het overleg is een kennismaking met de opdrachtgever en wordt
het PvA besproken. Bij akkoord zal begonnen worden met het vooronderzoek.
Week 2
Randvoorwaarden opstellen
Aansluitend op het gesprek met de opdrachtgever worden de randvoorwaarden opgesteld. De randvoorwaarden
gelden als uitgangspunten voor de inpassing van historische landbouw. Het concretiseren van de randvoorwaarden
draagt op zijn beurt weer bij aan het afbakenen van het project.
Gebiedsbeschrijving
Waar in week 1 de gebiedsbeschrijving met name op kaarten gebaseerd was, volgt nu een literatuurstudie.
Kenmerkende of interessante gegevens vanuit de kaartenstudie kunnen tijdens deze stap verder worden uitgewerkt.
Eigendomsverhoudingen volkstuinen en gebruik Nabershof
Deze stap wordt genomen om te bepalen welke volkstuinen in gebruik zijn en welke niet. De eigendomsverhoudingen
kunnen dan weer worden ingepast in het ontwikkelen van verschillende scenario’s. Ook het verhuurcontract en het
beleid omtrent volkstuinen wordt hierin meegenomen. Deze stap kan pas worden genomen, nadat de gegevens zijn
verstrekt vanuit de gemeente. Het is daarom mogelijk dat dit pas in week 3 afgerond wordt.
Verder wordt een korte analyse gemaakt van het huidig gebruik van de Nabershof. Aan de hand van deze analyse
kunnen zaken worden uitgelicht die potentie bieden of punten waar de Nabershof tekort schiet. Al deze punten
worden ook meegenomen in het ontwikkelen van verschillende scenario’s.
Verkenning historische landbouwmethoden
Nadat het voorwerk gedaan is, wordt er begonnen met een verkenning van historische landbouwmethoden. Er wordt
nog geen onderscheid gemaakt tussen verschillende tijdsperioden: alle perioden waarin enige vorm van landbouw
werd beoefend worden behandeld. Deze stap is echter alleen een verkenning van tijdsperioden en een beschrijving
van globale informatie. In de volgende stap wordt deze stap verder uitgewerkt.
Week 3
Uitwerking historische landbouwmethoden
Deze stap is een uitwerking van de verkenning. Hierin wordt door middel van literatuuronderzoek en archiefbezoek
concrete informatie over de historische landbouwmethoden opgezocht en beschreven. Aansluitend op deze stap is
een selectie van historische landbouwmethoden die gevisualiseerd kunnen worden in het landschap. De selectie zal

uitgevoerd worden aan de hand van een multi-criteria analyse. De gebruikte criteria worden van te voren met de
opdrachtgever en begeleider besproken. Een multi-criteria analyse is een goede manier om objectief een selectie te
kunnen maken.
Referentiebeelden
In deze stap wordt voor de gekozen landbouwmethoden gekeken hoe deze kunnen worden gevisualiseerd in het
landschap. Hiervoor wordt er inspiratie opgedaan via musea en reconstructies uit literatuuronderzoek. Ook de
mogelijkheden voor inpassing van het erfgoed educatiecentrum komt in deze stap aan bod.
Historisch gebruik Nabershof
Naast het landschap vervult de Nabershof zelf ook een belangrijke functie in het plan. Om mogelijkheden voor
activiteiten e.d. op te stellen, wordt het historisch gebruik van de Nabershof achterhaald. Dit kan onder andere
bereikt worden door oral history. Met name ‘t Volk van Grada kan inzichten geven over historische activiteiten in het
Nabershof. Dit wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het huidige gebruik van de Nabershof.
Mogelijkheden inpassing Nabershof in jaarrond dynamiek
In aansluiting op de voorgaande stap worden in deze stap de mogelijkheden voor de inpassing van activiteiten
besproken. Deze stap is met name gebaseerd op de inpassing met betrekking tot oogst uit de volkstuinen en
activiteiten die met het historisch landgebruik gekoppeld zijn.
Week 4
Inpassing van de Nabershof op basis van cultuurhistorie
In de opdracht is expliciet de vraag naar voren gekomen de Nabershof als ankerpunt in het plan te betrekken. De
Nabershof moet een nieuwe impuls geven aan het geheel en moet daarmee ook centraal staan in dit ankerpunt.
Door op en rond de oude boerderij verschillende activiteiten te organiseren moet de boerderij een levend
middelpunt worden van het zuidelijkste ankerpunt binnen het Geopark. Met het inpassen van cultuurhistorie kunnen
de huidige activiteiten van de Nabershof een goede aansluiting vormen.
Drie scenarioschetsen met inpassing van de Nabershof
In het belang van het draagvlag is het belangrijk meerdere mogelijkheden te laten zien. Hierbij moet worden gelet
op kosten en baten maar ook op de volledigheid van het te vormen beeld. Keuzes voor toekomstige ontwikkelingen
moeten gemaakt worden en door een drietal scenario’s te schetsen kan deze keuze vergemakkelijkt worden.
Week 5
Conclusies trekken, aanbeveling doen en samenvatting maken
Aan het eind van het verslag moet een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. Eerder in het verslag
zijn de deelvragen al beantwoord, de hieruit volgende conclusies vormen een antwoord op de hoofdvraag. Aan
de conclusies kan een aanbeveling worden verbonden. De aanbeveling moet allerminst als bindend of dwingend
worden gezien. De aanbeveling is onze persoonlijke visie op het best uit te voeren of het meest haalbare scenario.
Een samenvatting zal het verslag ondersteunen. Een samenvatting aan het begin van het verslag moet voldoende
informatie geven om de lezer te kunnen laten oordelen het verslag wel of niet te lezen en gebruiken.
Rapport aanpassen en afronden
De zogeheten puntjes worden op de “i” gezet. Dit kan in deze fase van het project omdat het verslag nu een
eenduidig geheel vormt en als één verhaal gelezen moet kunnen worden. Overtollige stukjes tekst worden
verwijderd, de bronvermeldingen uniform gemaakt en gecontroleerd evenals de verwijzingen naar plaatjes, foto’s en
bijlagen.
Aandacht voor layout en presentatie opzetten
De layout is voor een inrichtingsplan erg belangrijk. Een aantrekkelijk document vraagt om ingekeken te worden
en heeft daarmee ook automatisch meer draagvlak. Ook is een duidelijke en overzichtelijke layout van belang voor
de duidelijkheid en leesbaarheid van het geheel. Door het verslag kort en bondig te houden en te werken met een
gestandaardiseerde opzet ontstaat een leesbaar geheel. Verder zal erg gelet worden op een goede balans tussen
verslag en bijlagen om de leesbaarheid te verbeteren. De eindpresentatie zal voor veel mensen de eerste indruk
zijn van dit onderzoek. Omdat je maar één kans krijgt voor een eerste indruk moet de presentatie indruk maken
en draagvlak creëren. De eindpresentatie gaat een kleurrijke samenvatting vormen van het verslag die niet alles
prijsgeeft van het verslag. De presentatie moet mensen uitnodigen het verslag te lezen.

Artikel schrijven voor de schoolwebsite
Om de minor op een aantrekkelijke manier te promoten zal een stukje worden geschreven voor op de website
van Van Hall Larenstein. De Werkplaats is ook erg geïnteresseerd naar het verloop van het plan en hebben als
betrokkenen ook baat bij een vermelding van dit project op hun eigen site. Een netwerk is voor ons erg belangrijk
en een publicatie kan later in het werkveld goed van pas komen. Voor ons is dit dan ook een kans om ons kunnen te
presenteren en onszelf neer te zetten.
Week 6
Afsluitende week
Week drie van het jaar 2011 is de afsluiting van dit project. Het onderzoek, zoals vooraf opgesteld is afgerond en het
verslag zal ingeleverd worden. Uiteraard had het onderzoek en het plan veel uitgebreider kunnen worden. Door de
beperkte beschikbare tijd is dit dan ook een eerste opzet van waaruit verder (gerichter) onderzoek kan plaatsvinden
op bijvoorbeeld economische en of ecologisch gebied. Het plan en de bijbehorende adviezen en aanbevelingen
worden gepresenteerd op locatie in Emmen. Hiervoor is mogelijk de Nabershof beschikbaar anderzijds mogelijk het
gemeentehuis. Tevens zal in deze week de minor af worden gesloten.

Bijlage 2 Hoogtekaart

Bijlage 3 Geomorfologische kaart

Bijlage 4 Bodemkaart

Bijlage 5 Middeleeuwse gewassen
Rogge
Rogge werd in de Middeleeuwen in de tweede helft van september door de boeren gezamenlijk ingezaaid in een
hoge zaaidichtheid (rond de 230 kilo zaad per hectare). Dit had als reden dat de kwaliteit van het zaaigoed destijds
slechter was dan nu. Ook werd er dicht gezaaid om woekerend onkruid tegen te gaan door het te verstikken. Er werd
door een goede zaaier per dag 3 hectare ingezaaid (12 mud). Wanneer de roggeplanten boven de grond uitkwamen,
liet men in november of het vroege voorjaar een kudde schapen korte tijd op de akker om te planten kort af te
grazen. Dit bevorderde later in het groeiseizoen een vertakking van de plant met meer halmen tot gevolg. In 110 tot
140 dagen was het gewas rijp om te oogsten. De rogge werd over het algemeen in juli geoogst, in overeenstemming
met de buren.
Gedurende de oogst werd er in ploegen gewerkt. Een maaier haalde het graan af met een zeis of zicht, een tweede
persoon ving het koren en bundelde het in schoven en een derde bond de schoven bij elkaar.
Met een goede ploeg kon men 0,5 tot 0,75 hectare per dag maaien.
Na een of twee weken het rogge te hebben laten drogen werd het met boerenkarren naar de boerderijen vervoerd.
Dit gebeurde binnen drie dagen. Het overgebleven rogge werd met een grote hark van de es gehaald nadat de rest
binnen was gehaald.
Het dorsen gebeurde enkele maanden later, eerst werd het zaaikoren gedorst, daarna pas het koren dat als pacht of
voor eigen gebruik diende. Het dorsen gebeurde met dorsvlegels.
Het rogge werd in de Middeleeuwen vooral als graan voor het brood gebruikt. Ook werd het soms gebruikt als
veevoer. Roggestro werd gebruikt als strooisel voor de stal, veevoer of soms als dakbedekking wanneer er een
schaarste was aan riet.
Zomerrogge werd op dezelfde manier gezaaid, geoogst en verwerkt als winterrogge, maar werd in het vroege
voorjaar, meestal maart, gezaaid en werd vaak pas in augustus geoogst.
Gerst
In de Middeleeuwen bestond er een zekere vaste verhouding tussen de hoeveelheid rogge en gerst dat geoogst
werd. Echter, vanaf de veertiende eeuw neemt de hoeveelheid gerst geleidelijk af. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat gerst elders geoogst werd en dat de gerst op de Drentse essen niet meer rendabel was om te oogsten of
vanwege het intensievere gebruik van rogge als gewas.
Door het langzaam verdwijnen van gerst in de Middeleeuwen is er weinig bekend over de gebruikte methoden om
het te zaaien, oogsten en verwerken.
Gerst werd rond mei gezaaid en in augustus geoogst, waarna het in de korenmolen werd gepeld tot gort waar
gortenpap van werd gemaakt.
Door de hoge voedingswaarde werd het stro van gerst gebruikt als veevoer. Daarnaast werd het in grote
hoeveelheden gebruikt om bier mee te brouwen, het gerstemalt. De verwerking van gerst is gelijk aan die van haver.
Haver
Haver werd in Drenthe vooral verbouwd op de arme, vochtigere podzolgronden of op de flanken van beekdalen.
Door de grootschalige ontginningen in de volle en late Middeleeuwen raakte de gronden die goed geschikt waren
voor de landbouw op, waardoor de minder geschikte gronden overbleven. Deze gronden waren ongeschikt om rogge
of gerst op te verbouwen, vaak omdat ze te vochtig of te arm waren. Haver bleek een uitkomst te bieden voor deze
gronden wanneer deze af en toe ingezaaid werd met haver en vervolgens een paar jaar braak te laten liggen. Haver
werd op aparte percelen verbouwd omdat het gewas veel opslag gaf en bij een volgende oogst, bijvoorbeeld rogge,
was er nog een groot aandeel haver dat opkwam tussen het rogge door.
Haver was tijdens de Middeleeuwen de belangrijkste grondstof voor het maken van bier. Haver was goedkoper
dan gerst en tarwe omdat het in ongekiemde vorm kon worden geleverd waarna het werd geplet. Om voldoende
enzymen te verkrijgen voor het aanmaken van suikers, werd vaak een kwart van de hoeveelheid haver vervangen
door een gekiemde graansoort.
Drentse boeren betaalden hun pacht onder andere in de vorm van gerste- en havermout.
Tarwe en emmertarwe
Tarwe werd in de Middeleeuwen landelijk gezien op kleine schaal verbouwd. Dit kwam waarschijnlijk doordat de

graansoort een hogere bodemvruchtbaarheid nodig had dan andere gewassen. Er is bekend dat er tenminste
drie tarwesoorten verbouwd werden, namelijk broodtarwe, emmertarwe en spelt. Sporen van spelt zijn bij
Middeleeuwse opgravingen niet aangetroffen, in tegenstelling tot emmertarwe. Voor broodtarwe geldt dat de soort
nooit is aangetroffen bij opgravingen maar wel verbouwd zou kunnen zijn op de Drentse keileemgronden.
Tarwe werd gebruikt als broodgraan, maar werd geleidelijk minder gebruikt door de opkomst van rogge.
Over de methoden van teelt en verwerking van de tarwesoorten is niet veel bekend.
Mankzaad
Mankzaad is een mengsel van verschillende graansoorten. Het ging vaak om een mengsel van haver en zomerrogge,
of een mengsel van haver en zomergerst.
Men gaat er vanuit dat een mengsel van graansoorten aantrekkelijk was om te zaaien om het risico van een mislukte
oogst te beperken, als het te nat was voor rogge of gerst, kwam de haver wel goed op.
Dit mengsel van granen is niet geschikt om brood mee te bakken, maar wel om als veevoer te gebruiken en er bier
van te brouwen.
Hop
Omstreeks 1320 werd bier op een nieuwe manier gebrouwen. Voorheen werd gruit gebruikt als smaakstof voor het
bier, maar dit kruid werd nu vervangen door hop. Hop zorgde voor een betere smaak en langere houdbaarheid van
bier en viel bij het grote publiek in de smaak. De stof die gewonnen werd voor de bereiding van het bier, lupuline,
wordt gewonnen uit de vrouwelijke vruchten (de hopbellen) van de plant en werd ook gebruikt als kalmeringsmiddel
en als maagversterkend geneesmiddel.
Drenthe was tijdens de Late Middeleeuwen een van de belangrijkste teeltgebieden van hop.
Drentse boeren teelden de hopplanten op kleine akkertjes die met heggen omgeven waren en lagen meestal op de
es, dichtbij de boerderij. De planten werden in kuilen gezet die enkele decimeters diep waren en ieder jaar bedekt
werden met een laagje mest en aarde. Hierdoor werd een uitgebreid wortelstelsel bevorderd en liepen de ranken
van de hop ieder jaar opnieuw uit. De ranken werden geleid langs lange houten stokken opgebouwd tot stellingen,
een methode die nog steeds wordt toegepast.
De oogst van hop vond plaats in september. De planten werden dan in zijn geheel afgesneden en binnenshuis van de
hopbellen ontdaan. De overgebleven wortelstokken liet men staan, zodat deze het volgende voorjaar opnieuw uit
kunnen lopen.
Vlas
Drentse boeren gingen gedurende de Middeleeuwen steeds meer vlas verbouwen in plaats van huttentut als
oliegewas.
De vlas werd op afzonderlijke akkers verbouwd en maakte geen deel uit van de vruchtwisseling op andere akkers.
Het zaaien, bestrijden van onkruid en het verwerken van de vlas verliep, net als bij andere gewassen, collectief. De
Lienlanden (de vlasakkertjes) waren vrijwel altijd gelegen op natte keileemgronden, soms op de es, soms aan de
dorpsrand.
Vlas werd niet alleen vanwege de olie geteeld, maar ook vooral om de lange vezels die het gewas produceert die zeer
geschikt zijn voor het maken van textiel.
Vlas werd in mei gezaaid en werden rond juni intensief gewied door de planten tegen de grond te drukken wat, na
het opnieuw oprichten van de planten, voor een stevige stengel zorgde. In augustus werd het gewas met de hand
geplukt, gebundeld en naar de schuren gebracht waar het werd gerepeld (bij repelen haalt men met een repel, een
vlaskam, de zaden uit de zaaddozen van het vlas). Hierbij werden de knotten (de kapsels met zaden) van de stengel
getrokken en werden de knotten te drogen gelegd.
Met een dorsvlegel werd het lijnzaad uit de knotten geslagen zodat een deel ervan in het nieuwe voorjaar kon
worden ingezaaid.
De stengels werden gedurende een week in water gelegd om te roten waarna ze werden gedroogd. Uit de stengels
werden vezels geslagen, gebroken, geslepen en uitgekamd. Uit deze verwerking ontstond heede waar grof linnen
van werd gemaakt en schoon vlas voor het fijne linnen.
Hennep
Deze plant werd vooral geteeld om zijn sterke vezels en olie van goede kwaliteit. Gedurende de Late Middeleeuwen
werden de vezels van de hennep op grote schaal gebruikt voor het vervaardigen van touw en zeildoek.
Hennep werd voornamelijk geteeld op de vruchtbare, voedselrijke gronden. Het werd in mei gezaaid en werd in
september geoogst. De stengels werden net als bij het vlas geroot, maar door het in het vochtige gras gelegd en
daarna geschild. De boeren maakten zelf touw van de vezels wat ze voor het mennen van paarden, het vastbinden en

leiden van vee en het samenbinden van korenschoen en hooibalen gebruikten. Het zaad van hennep werd gebruikt
om olie uit te winnen wat werd verwerkt als lampenolie of als bestanddeel van groene zeep.
Boekweit
Uit Middeleeuwse opgravingen in Drenthe zijn tot op heden geen sporen aangetroffen van een grootschalige
boekweitteelt. In de periode voor 1600 speelde boekweit een erg ondergeschikte rol op een gemiddeld Drents
boerenbedrijf en werd het alleen in zuidwest Drenthe wat grootschaliger verbouwd op de zand- en veengronden.
Boekweit blijkt, net als haver, een geschikt ontginningsgewas te zijn.
De grootschalige teelt van boekweit ontstaat pas in de 17e en 18e eeuw en over de teeltmethoden tijdens de
Middeleeuwen is dan ook niet veel bekend.
Enkel dat boekweit als een zomergewas werd geteeld vanwege de gevoeligheid voor vorst en dat het nauwelijks
meststoffen nodig had. De eigenschappen van boekweit zijn wel bijzonder te noemen. De verwerking van de
beukennootvormige zaden verloopt als die van granen maar de plant behoort niet tot een grassenfamilie. Boekweit
is onder te verdelen bij de veelknopige zoals zuring en rabarber. Verder bevat boekweit geen gluten maar is
erg voedzaam door de hoge concentratie koolhydraten en eiwitten. Boekweit bevat verschillende vitaminen en
sporenelementen als Fe, Cu, en Zn (ijzer, koper en zink). De stof ‘rutine’ wordt gebruikt in medicijnen voor de
bloedsomloop (Meneba, Melange relatiemagazine ‘De graankorrel ontleed’ deel 11: Boekweit, verdere gegevens
onbekend).
Bieten
Al sinds de Romeinse tijd worden er bieten geteeld. De snijbiet wordt pas in Drenthe aangetroffen omstreeks de 13e
eeuw volgens paleo-ecologische onderzoeken.

Bijlage 6 Geschiktheidskaart historische landbouw

Bijlage 7: Selectiecriteria
Historische kenmerkendheid: Landbouwmethoden die karakteristiek zijn voor de streek/provincie of een grote
invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het huidige landschap.
Het is van groot belang dat de streekeigenheid van het gebied naar voren komt. Landbouwmethoden die een grote rol hebben
gespeeld in de ontwikkeling van het huidige landschap zijn kenmerkend voor die specifieke plek en verdienen daarom voorrang op
methoden die dat in mindere mate zijn. Op basis van het literatuuronderzoek kan dit voor een groot deel al achterhaald worden.

Zeldzaamheid: Wat is er in de omgeving nog niet (goed) gereconstrueerd?
Om de Nabershof extra op te kaart te zetten moet de visualisatie van de historische landbouwmethoden zich onderscheiden
van visualisaties die al bestaan in de streek/regio. Wanneer bijvoorbeeld hunebedden worden gevisualiseerd trekt dit relatief
minder bezoekers omdat er in Borger al een hunebeddenmuseum is. Om dit criterium te kunne toetsen kan er contact worden
opgenomen met de opdrachtgever (STEEN en gemeente). Streekeigen mensen kennen de omgeving en weten dan ook wat er in
de verschillende tentoonstellingen/musea gevisualiseerd is.

Gaafheid/Zichtbaarheid: In hoeverre is het element terug te zien in het landschap? Relatief veel moeite om te
visualiseren of niet?
Vanuit historisch correct oogpunt is het noodzakelijk om elementen te visualiseren die ook in de directe omgeving hebben
plaatsgevonden. Sommige historische landgebruiken (met name Steentijd) zijn niet tot moeilijk te achterhalen. Hier kunnen
aangetroffen archeologische vondsten een uitkomst bieden – vondsten uit het Mesolithicum duiden op een kampje en dus ook
akkers –. Overige elementen kunnen via de AHN worden achterhaald of direct uit het huidige landschap.

Informatiewaarde: Heeft het terugbrengen van de landbouwmethodiek een toegevoegde waarde voor informatie?
Wat weet de mens al en wat niet?
àHet is onzinnig om elementen te reconstrueren waar de recreant al het merendeel van weet. De kracht van het visualiseren is de
informatiewaarde, mensen willen iets leren. Dit punt hangt iets samen met de zeldzaamheid, in hoeverre is al informatie bekend
in de omgeving over de oude technieken?

Attractiewaarde: Zorgt het in te passen element voor een hoge beleving? Dynamisch of niet?
Recreanten willen vermaakt worden. Een dynamische inpassing en genoeg afwisseling zorgt voor meer beleving dan een
braakliggend akkertje. Dit criterium kan worden getoetst aan de hand van mogelijkheden per element. Een Celtic field met
wisselende gewassen is dynamischer dan een enkele akker in het bos en zorgt daardoor voor meer beleving.

Beheer: Naast inpassing moet het element ook beheerd worden. Is het element arbeidsintensief qua onderhoud of
juist extensief?
Naast visualisatie moet er ook een beetje gekeken worden naar het kostenplaatje. De Nabershof herbergt maar enkele
vrijwilligers en de volkstuinders zullen ook niet allemaal lopen te springen. Toch moeten de inpassingen ook beheerd worden.
Iets waar relatief weinig man voor nodig is, heeft hierdoor een grotere kans van slagen dan een grote inpassing waar tientallen
mensen voor nodig zijn.

Educatie: Kan het in te passen element worden gebruikt voor educatiedoeleinden als workshops, doe-mee dagen
enzovoorts.
Om het plan extra kracht bij te geven kan er worden gekeken naar extra inpassingen. Naast een recreatiefunctie kan er worden
gekeken of er ook een educatiedoeleinde aan gekoppeld kan worden. Hier kan worden gekeken naar workshops over het telen
van oude gewassen en het bewerken ervan of doe-mee dagen zoals zelf een dag meewerken aan het onderhouden van de tuinen.
Ook activiteiten voor de Nabershof worden in dit criterium meegenomen. Voorbeelden kunnen eventueel gehaald worden uit de
Ommuurde Tuin.

Bijlage 8: Waardeoordelen van de selectiecriteria
Om een zo doordacht mogelijke waardering te geven aan de verschillende tijdsperioden met de bijbehorende
landbouwmethoden, is het niet genoeg de landbouwperioden alleen te beoordelen op hun historische
kenmerkendheid, gaafheid en dergelijke.
Het is even belangrijk om de selectiecriteria zelf te beoordelen op hun belang. Met andere woorden, welke criteria
wegen zwaarder in de beoordeling van de tijdperioden en waarom?

Waardering

Weging criteria

--

1

-

2

+/-

3

+

4

++

5

1

Belangrijk, maar niet doorslaggevend voor beheer en inrichting

2

Belangrijk, rekening mee houden in beheer en inrichting

3

Belangrijk punt, doorslaggevend voor beheer en inrichting

Tabel 1: Uitleg waarderingssymbolen en weging van de criteria

Zoals te zien is in de scoretabel van de verschillende tijdsperioden (zie tabel 1) is de verdeling van de wegingscijfers
onder de selectiecriteria als volgt:
Historische kenmerkendheid: 3
Zeldzaamheid: 2
Gaafheid: 1
Informatiewaarde: 2
Attractiewaarde: 1
Beheer: 2
Educatiewaarde: 3
Hieronder zal worden uitgelegd waarom voor deze wegingscijfers is gekozen.
Historische kenmerkendheid
Vanuit de opdracht komt naar voren dat er gekeken moet worden naar het opnieuw inpassen van oude
landbouwmethoden in het projectgebied. Het is daarom van belang dat de historische kenmerkendheid een hoge
wegingsfactor heeft, het gaat tenslotte om de de landbouwmethoden die specifiek waren voor die omgeving en
tijdsperiode.
Zeldzaamheid
Zeldzaamheid is een begrip dat moeilijk te meten is. Toch is het van belang te kijken naar soortgelijke reconstructies
of inrichtingsplannen van de historische landbouwmethoden van Drenthe. Voor zover bekend zijn er in de omgeving
van Emmen geen musea of andere informatieve voorzieningen aanwezig over de oude landbouwmethoden. Om deze
reden telt de zeldzaamheid van de Nabershof en de Emmer Es mee in de verschillende scenario’s die geschetst zullen
worden.
Gaafheid
Gaafheid krijgt een lagere waardering. Hier is voor gekozen omdat de elementen, bijvoorbeeld sporen van oude
landbouwactiviteiten, niet duidelijk aanwezig zijn in het gebied, op de aanwezigheid van de Nabershof zelf.
Bovendien gaat het project er al van uit dat het terugbrengen van deze elementen en landbouwmethoden al
meegenomen worden in de voorstellen voor toekomstig beheer.

Informatiewaarde
Om een project te doen slagen en mensen zich bewust te maken van het belang van een project is het nodig dat men
meer te weten komt over de plek en het belang van het project. Informatievoorziening is een belangrijke manier om
mensen wat te leren en hen bewust te maken van wat een project voor meerwaarde heeft. Daarnaast zal informatie
meegenomen worden intoekomstige beslissingen. Onbekend maakt tenslotte onbemind.
Attractiewaarde
Attractiewaarde wordt minder hoog beoordeeld omdat het verbeteren van de aantrekkelijkheid en beleving van de
historische landbouwmethoden reeds benoemd is in het project en een van de speerpunten vormt. Hier zal in de
scenario’s die geschetst zullen worden rekening mee gehouden worden.
Beheer
Het boerenleven is een dynamisch geheel. Om een akker jaarrond te beheren is een hoop planning en vaardigheid
voor nodig. Het inpassen van de terug te brengen oude landbouwmethoden zal is een belangrijk speerpunt in het
project. Hier wordt in de te schetsen scenario’s rekening mee gehouden zodat er jaarronde dynamiek rondom de
Nabershof te zien is.
Educatiewaarde
Educatie hangt nauw samen met informatie. Het verschil zit in het feit dat educatie de manier is waarop informatie
wordt aangeboden. Omdat de Nabershof jaarronde dynamiek wil laten zien van de oude landbouwmethoden is het
van belang dat deze dynamiek op een zo interessant mogelijke manier wordt gevisualisserd. In het project wordt dan
ook rekening gehouden met de educatieve kant van de landbouwmethoden.

Bijlage 9 AHN-kaart bewerkt met Surfer

Bijlage 10: Informatiecentrum
Om bezoekers van de es op een ontspannen en speelse manier kennis te laten maken met de historie en
het huidige gebruik ervan wordt er in alle drie de scenario’s ten noorden van de huidige parkeerplaats
‘Hunebed Langgraf’ een erfgoed educatiecentrum gebouwd. Hierin kan jong en oud zich in eerste instantie
laten voorlichten over natuur en milieu.
Het voornaamste doel van dit centrum is de bezoekers kennis te laten maken met de historie van de
akkerbouw op de es. Dit wordt gedaan door een expositie van foto’s en folders. Daarnaast wordt er een link
gelegd met het Nabershof. Op deze boerderij wordt een deel van de historische akkerbouw teruggebracht
en gevisualiseerd. Daarnaast wordt het doel van het educatiecentrum dat er informatie wordt gegeven
tussen de handel op de es en tot slot is er een mogelijkheid om kunstwerken, bijvoorbeeld schilderijen, van
de es te exposeren.
Om de beleving van de es optimaal bij de bezoeker tot leven te brengen biedt het erfgoed educatiecentrum
plek voor recreatieve informatie in de vorm van wandel en fietsroutes over de es en de omgeving.
Op de es zullen een aantal producten worden verbouwd. Om ervoor te zorgen dat de bezoeker van de
Nabershof, de es of een toevallige passant kan genieten van de historische gewassen is er tot slot een
plek in het erfgoed educatiecentrum voor verkoop van producten. Het aanbod van dit verkooppunt is
verschillend per periode.

