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Deverkavelingvandeveenkoloniënvertoonteenvorm,diezijn ontstaandanktaandewijzewaaropdezegrondenzijnontgonnen.Hetalgemeenpatroonwordtgevormddooreenaantalhoofddiepen-inDrentemondengenoemd-waarop ongeveerloodrechtdewijkenuitkomen,welkeonderlingopafstandenvanca.150mliggen.Tussendewijkenliggenveelal
2 plaatsen,dieaaneenzijdebegrensdwordendooreenwijk,aandeandere
zijdedooreenzwetsloot.Dediepte- vandezeplaatsenvarieert sterk
namelijkvan500-3500m,dochdebreedteisvrijconstant.
Deveenkoloniënkunnenglobaalwordenonderscheidenintweegroepen
namelijkdeoude-endejongeveenkoloniën,eenonderscheiddatbetrekkingheeftophettijdstipwaaropdezegrondenzijnontgonnen.Inhetalgemeennoemtmendeveenkoloniën,dievoor 185Ozijnontgonnen oud,de
andere jong.Totdeoudeveenkoloniënwordengerekend alleGroningse (exclusiefdiebijRheederveld)enNoordDrentseveenkoloniëntussenZuidlaarderveenenGasselterboerveen,diebijSmilde,Cdoornerveen,Hogeveen,
Dedemsvaart,DeKrim,VriezenveenenVroomshoop.Deoverige, inGroningen
bijRheederveldeninDrentetenZuidenvanGasselterboerveenbehorentot
de jongeveenkoloniën.AanhetproefblokvandeCultuurtechnischeDienst
bijNieuwBuinen-NieuwDrouwenisinhetbijzonderaandachtbesteed
indiervoege,datisnagegaanofhetverkavelingspatrooninditgebiedrepresentatief isvoordatinhetgeheleveenkolonialegebied ( = 0hypothese
H
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Bijdebeschrijvingvandeverkavelingisgeletopdevolgendever-

kavelingskenmerken:
plaatsdiepte
plaatsbreedte
aardan inhoudvandekavelscheidingen
bedrijfsgrootte
aantalkavelsperbedrijf
Dezekenmerkenzijngeïnventariseerd,waarbijdegegevens overdeplaats82/0361/20
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lengteenplaatsbreedtezijnontleendaandetopografischekaart.Deaard
eninhoudvandekavelscheidingenzijninhet terreinopgenomenterwijl
degegevensbetreffendebedrijfsgrootte enaantalkavelsperbedrijf
afkomstig zijnvanhetCBS.
Bijdeze inventarisatie zijnalleveenkolonialegebiedenbetrokken.
Dehierondervolgendeanalysevandegegevensheeftechteralleenbetrekking ophetaaneengesloten complexveenkoloniënterweerszijdenvande
grenstussenGroningenenDrente,inclusiefhetgebied bijEheederveld.
De overigeveenkoloniënwordenalleeninhetkortenvergelijke-1 besproken.
Plaatsdiepte_
Bijde inventarisatievandeplaatsdieptebleekdezezeertevariëren.Daaromzijnervijfklassenonderscheiden:
a. 500-^800m
b. 800--1200m
c. 1200-<l800m
d. 18OO-<25OOm
e.25OO- 35OOm
Deondergrensvandeeersteklasseis500m,delaatsteklasseloopt
totenmet3500m,daarplaatsdieptaikleinerdan500mofgroterdan
35OOmindeveenkoloniën slechtszeerincidenteelvoorkomen.Eenoverzichtvande oppervlakteperklassegeefttabel 1.Degegevensuitdeze
tabelzijngrafischweergegevenineenaantalhistogrammen(ziefiguur l).
Defrequentieverdelingvandepopulatiesisbekend evenalsdievanhet
proefblok.Beoordeeld ishoegrootdekansisdathetproefblokmetdeze
frequentieverdeling,komtuitdepopulaties.Indiendezekans^5$wordt
hetnietaannemelijkgeachtdathetproefblokrepresentatiefis.
Tabel1
Overzichtvandeabsolute enrelatieve oppervlakte-frequenties
vande oude-enjongeveenkoloniënhuntotaalenvanhetproefblok
Absolute opp.freq.in1000ha
Plaatsdieptefrudevk.jongevk.|totaalproefblok
'500-4 800
1
2
1
800-<1200
l
8
1
9
1200- <180Q
2
20
9
29
18OO-<25OO
1
4
5
25OO- 35OC
11
11
56
26
30
Totaal
KansonderH0-$ 0,7
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12

4,4

Relatieve opp.freq.in % d
oudevk.jongevk.totaal
proefblok
3
4
4
27
16
4
33
52
67
35
67
3
15
9
42
19

100

100

100

100

-3Metbehulpvankansberekening isaandehandvandegegevensuit
tabel 1nagegaanofhetproefbloktenaanzienvanhetkenmerkplaatsdiepte
representatief isvoorhetgeheleveenkolonialegebied.Hetblijktdus,
enfiguur 1illustreertdit,dathetproefblokinditopzichtnietrepresentatief istea.chtenvoordetotaleveenkoloniën.Ditgeldteveneensvoordeoudeveenkoloniën.Voordejongeveenkoloniënmaghetproefblokvoorditkenmerkwelrepresentatiefwordengeacht.
Plaatsbreedte
Watbijdeinventarisatievanditkenmerkdirectnaarvorenkomt,
isdegeringe spreiding inafmetingen,teverklarenuitdeontginningsgeschiedeniswaarop inditbesteknietwordt ingegaan.Demeestvoorkomendebreedteisongeveer75&85m«Deafwijkinghiervanbedraagt
hoogstens 10à 15mnaarbovenofnaarbeneden,zodatdeafstand tussen
dewijkenschommelttussen120en200m.Deverschilleninplaatsbreedte
zijngeziendegrotevariatieinplaatsdiepte zogering,datgesteld kan
worden,dathetgeheleveenkolonialegebiedvoorditkenmerkhomogeenis,
waaruitvolgtdathetproefblokvoordeplaatsbreedte representatiefis.

Aard eninhoudvandekavelscheidingen
Zoalsinde inleidingreedsisgezegdwordthetverkavelingspatroon
indeveenkoloniënbeheerstdoorhetopregelmatige afstandvanelkaar
voorkomenvanwijkenenzwetsloten.Indeoudeveenkoloniënverliezende
wijken,oorspronkelijkbedoeld alstransportwegvoordeproducten,deze
betekenissteedsmeeronderanderedoordatafdammingplaatsheeftdoor
middelvansleufdammen,dievaakweerwordenvervangendoorvastegronddammeninverband metdewaterbeheersing.Dewijken,dienieuwgegraven
eeninhoudbezittenvan+20à30m3perstrekkende meter,gaannaafdammingvrijsnelverlandenmededoordat mendanhet onderhoud ervan
nalaatmethetgevolgdatzeinveelgevallennueeninhoudhebbenvan
15tot20m per strekkendemeter.Dezwetslotendienenvoornamelijknog
voordeafwatering.Degrondgebruikershoudendezedanookredelijkopen
zodatdezesletenhuninhoudvan 1à3m per strekkendemeterhouden.
Inde jongeveenkolonialegebiedenzijndewijkeninder§gelnogruim
engoed onderhouden.Zehebbendanookveelaleeninhoudvariërendvan
20tot30m3per strekkendemeter.Voordezwetslotengeldthetzelfde
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-4alsindeoudeveenkoloniën.Hetproefblokneemthierbijeentussenpositiein.Menvindt erruime openwijkennaastafgedamdeengedeeltelijkverlandewijken,zodateenbeeld ontstaatdatenerzijdsrepresentatief isvoor deoude -,anderzijdsrepresentatief isvoordejonge
veenkoloniën.
Bedrijfsgrootte
Daarergeengegevens terbeschikkingstaanoverdebedrijfsgrootteverdelingisgewerktmetdegemiddeldebedrijfsgrootte volgenshet
CBS.Metbehulphiervanisvoordeoude-enjongeveenkoloniën enhun
totaaleenoppervlakte frequentie-verdeling gemaaktvandegemiddelde
bedrijfsgrootte,waartoe3klassenzijnonderscheiden:
1e.10- 415ha
2e.15- <20ha
3e.20- (25ha
Tabel2geefteenoverzichtvandeoppervlaktefrequenties perklasse.
Figuur2geeftdeze tabelgrafischweer.
Tabel2
Overzichtvandeabsolute enrelatieve oppervlaktefrequenties
vandeoude-enjongeveenkoloniënenhetproefblok

Bedrijfs- Absolute op-p.freq.in ' 000ha
oude
proefgrootte
jonge
totaal
vk.
vk.
blok
ha
10-<15

7

15-<20

19

20-<25

7
28

3

2

3

26

30

56

KansonderH

37

81

58

12

27

47
2

Totaal

Relatieveopp.freq.in%
proefoude
jonge
totaal
blok
vk.
vk.

73

100

93

84

7

4

100

100

0

Evenalsbijdeplaatsdiepte is,uitgaandevandegegevensvan tabel2,
berekend dathetproefblokvandegemiddeldebedrijfsgrootte representatiefmagwordengeachtvoorhetgeheleveenkoloniale gebied zowel
voordeoude-enjongeveenkoloniënafzonderlijk.
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-5Aantalkavelsper"bedrijf
Evenalsbijdebedrijfsgrootte staanvoordezefactoralleengegevensvan hetgemiddeld aantalkavelsperbedrijfvolgenshetCBSbeschikbaar.Ookhierzijnvoordeoude-enjongeveenkoloniënenhettotaalervanoppervlaktefrequentiesgemaakt,waarbij3klassenzijnonderscheidens

le. <2,5
2e.2,5 - < 4 , 0
3e.4,0 -<6,0
Deverdelingvandeoppervlakte overdeklassengeefttabel3enisweergegeveninfiguur3•
Tabel3
Verdelingvande oppervlakte overdeklassenvanhetgemiddeld aantalkavelsperbedrijfvoor oude-enjongeveenkoloniën,hettotaalervanénhet
proefblok.

Absolute o p p . f r e q . i n 1000 ha
Relatieve o p p . f r e q . i n $
Gem.aant.
kvs/bedr. oude vk. jonge vk. t o t a a l proefblok oude vk. jonge vk. t o t a a l proefblok
6

<2,5
2,5 - < 4 , 0
4,0 - <6,0

5
17

.1
28

45

4

1

5

Totaal

26

30

56

..ansonderH0

26

8l

51

3

3

20

3

65
15

94
3

100

100

11
80
9
100

____________

Opgrondvandeberekening analoog aandiebijdeplaatsdiepte engemiddeldebedrijfsgroottekanwordenaangenomen,dathetproefblokvoorhet
kenmerkaantalkavelsperbedrijfrepresentatief isvoor oude-enjonge
endetotaleveenkoloniën.
Opgrond vanhetbovenstaandekanwordengeconcludeerd,dathetproefblokNieuw-Buinen-Nieuw-Dröuwenrepresentatiefwordtgeachtvoordeoude-jongeendegeheleveenkoloniëntenaanzienvandeperceelsbreedte,de
aardeninhoudvandekavelscheidingen,degemiddeldebedrijfsgrootte en
hetgemiddeld aantalkavelsperbedrijf.Voorhetkenmerkkavellengte is
het proefblokalleenrepresentatieftenoemenvoordejongeveenkoloniën.
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-6Tabel4geeftvandeze conclusieseenoverzicht.
Tabel4
Overzichtvandeverkavelingskenmerkenwaarvoorhetproefblokrepresentatief isteachten.

Proefblokrepresentatief teachtenvoor
Verkavelingskenmerk
oudevk,

jongevk.

Plaatsdiepte

totaal

X

Perceelsbreedte

x

X

X

Aardeninhoud kavelscheiding

x

X

X

Gem."bedrijfsgrootte

x

X

X

x

X

X

Gem.aantalkavelsperbedrijf

_L
De combinatiesvanplaatsdiepte,plaatsbreedte enhetgemiddeld aantal
kavelsper"bedrijfzijnopkaart 1aangegeven.Hieruitblijktdirectde
grotevariatie inplaatsdiepte (alleklassenkomenvoor )endehomogeniteit indeplaatsbreedte (allesinklasse II).Hetgemiddeld aantalkavelsperbedrijf isaangegevenmeteencijfer(lt/m 4 ) . Indegearceerdegebiedenkomtnaasteenplaatsdieptevan1200mofmeerversnipperingvoornamelijk4- 6en6- 10kavelsperbedrijf.Ditzijn
echterbinnenhetgeanalyseerdeveenkoloniale complexrelatiefkleine
oppervlakten.Dezeversnippering ismedeteverklarendoordatzijingebiedenvoorkomtwaarhetgemengdebedrijfvandeeraangrenzende enin
deregel-versnipperdezandgrondenhetveenkolonialebedrijfstypebeinvloedt.De strookveenkolonialegrond isvaaksmalzoalsinGroningen
tenNoordwestenvanVledderveeneninDrentetenNoordenvanGasselternijeveensemond,

De overigeveenkoloniën
DeoverigeveenkoloniëninDrenteenOverijselbehorenalle totde
oudeveenkoloniën.DiebijVriezenveenenVroomshoopzijnbuitenbeschouwinggelatendaarhethiergeenzuivereveenkoloniale akkerbouwbedrijven
betreft.Deze streekvertoont zeerveelovereenkomst

quaverkaveling

enbedrijfstypemetStaphorstenEouveen.Buitenhetgeanalyseerdege-
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-7biedkomen4 complexenveenontginningsgrondenvoornamelijkbijSmilde,
0doarnerveen,ïïollandsev'eld,DeKrimenDedemsvaart.Kaart 1geeftvandezegebiedeneveneenseenoverzicht.Deverkaveling indeze strekenvertoontveel overeenkomst metdereedsbesprokenveenkoloniën.Deplaatsengevenookeengrotevariatieindieptetezien.VooralinHollandseveld,DeKrimenDedemsvaartwordteengrootgedeeltevande oppervlakteingenomendoorplaatsenvan2500mdiepte.Hetgebied bijSmildevertoontvrijwelgeenextremeplaatsdieptesjnagenoeg50J&vande oppervlaktebestaathieruitplaatsenmeteendieptekleinerdan 1200mjbij
Odoornerveenisdeplaatsdieptevrijconstantenvalt indeklasse 12001800m.
YoordeplaatsbreedtegeldthetzelfdealsvoordeGroningse-en
Drentseveenkoloniën,plaatsbreedtesvan+75à85mzijnregel.
Dekavelscheidingenbestaanookhieruitwijkenenzwetsloten.Bij
Smildezijndemeestewijkenverwaarloosd enverland zodathuninhoud
thansnog 10à 15m perstrekkendemeterbedraagt.In
ïïollandseveld
zijn
eenaantalwijkengedempt,anderenagenoeggeheelverland.BijOdoornerveen,DeKrimenDedemsvaartvindthoelangerhoemeerafdammingplaats
zodat ookhierdewijkengaanverlandenjde inhoudervanbedraagtthans
nog15à20m perstrekkendemeter.Dezwetslotenhebbeninaldezegebiedeneveneenseenwaterafvoerende functiebijeeninhoudvan1à3m
perstrekkendemeter.
DegemiddeldebedrijfsgroottebedraagtbijSmilderond 12ha,in
Odoornerveen+19ha,terwijldezeinHollandseveld +7ha,inDeKrim
10haeninDedemsvaartrond 9habeloopt.De:gemiddelde'bedrijfsgrootte
indezeveenkoloniën,metuitzonderingvanOdoornerveen,isinhetalgemeenlagerdanindeGroningse enDrentseveenkoloniën,waar ze+16ha
is.Daarnaast isdeversnippering inhetOostelijkdeelvanïïollandseveld enDeKrimvrijgrootnamelijkgemiddeld4 - 6 kavelsperbedrijf.
Deandereverspreideveenkoloniënhebbenminderdan4kavelsperbedrijf
en komefc tenaanzienvanditkenmerkmetdieinGroningenenDrente
overeen.
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Aanvulling opnota 77dd.maart 1961 inzake de
verkaveling van de veenkoloniën

Inbovenaangehaalde notais derepresentativiteit vanhetproefblokNieuwBuinen -Nieuw Drouwen voorvijfverkavelingskenmerken nagegaan.Enige ervanbehoevennadere toelichting.Ditbetreft deverkavelingskenmerken:aard eninhoud van dekavelscheidingen,bedrijfsgrootte enaantalkavelsperbedrijf,welke voor hetproefblok enderuilverkaveling Veendam -Wildervank uitgebreider zullenworden besproken.
Aard eninhoud van dekavelscheidingen
Voor ditkenmerkishetproefblokrepresentatief geacht zowelvoor
deoude -als voor de jonge veenkoloniën op grond vandevariatie in
wijkinhouden, doordat dewijken deels zijngeschat in deklasse 1 5 - 2 0
nr en deelsin deklasse 20-30m .Tertoetsing enillustratiehiervan zijnmetbehulp vangegevens vandeCultuurtechnische Dienst,de
wijkinhouden nader gequantificeerd. Tabel 1geeft hiervan eeninzicht.
Tabel 1.Overzicht vande verdeling vandewijkenover deinhoudsklasseninhetproefblokNieuwBuinen -Nieuw Drouwen

Inhoud
m3/m'

Rel.freq.

10-15

23

12,2

15-20
20-30

43
27

30-35

7

17,7
24,2
31,8

100

19,4

Totaal

Gem»perklasse

BVB"

*

Tevensis degemiddelde wijkinhoud berekend voor dezijwijken van
hetZuider-enNoorder Hoofddiep teNieuwBuinen endievanhet Zuiderdiep teDrouwenermond.Dezeinhoudenbedragenrespectievelijk23,9;
3
15,1 en 18,3m perm'.Het totale gemiddelde voorhetproefblokbedraagt
19,4nr perm'.De schattingscijfersblijkenhier dusgoed overeente
komenmet degemetenwaarden.
Voor deruilverkaveling Veendam -Wildervank,behorend tot deoude
veenkoloniën, zijnmet behulp vangegevensuit debegroting vande
122/0561/20
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Heidemij enhet conceptrapport vandeCultuurtechnische Dienst eveneens dewijkinhouden gequantificeerd, waarbijdegemiddelde inhoud van
dete dempen wijken 11,5m P e r m ' bedraagt.Dewijkenliggend inhet
toekomstige industrieterrein endebouwterreinen voor woningen zijn
inhet ruilverkavelingsplan buitenbeschouwing gebleven, daar zijniet
inruilverkavelingsverbandworden gedempt.Eenoverzicht van dewijkinhouden geeft tabel 2.Degemiddelde wijkinhoud van het gehelegebied ligt ietshoger omdat deniet tedempenwijken endewijken in
hetbuitenbeschouwing gebleven gebied merendeels tot degrotere wijkenbehoren.Bij deschatting van dewijkinhouden inhet gehele gebied
waren dezebegroot op 10-15m perm'.

Tabel 2.Overzicht van deverdelingvande tedempenwijkeninde
ruilverkaveling Veendam -Wildervank over deinhoudsklassen

3
Inhoudm perm'
1- 3
3- 6
6-10

Rel.freq. tfo
5
30

>15

35
20
10

Totaal

100

10-15

Uit deklasse-indeling vandetabel,overeenkomend met dieop
dekaart bij debegroting volgt overigens dathetbegripwijkhier ook
in "historische zin"is gehanteerd.

Bedrijfsgrootte
Volgens de gebruikerskaart vandeCultuurtechnische Dienstbedraagt degemiddelde bedrijfsgrootteinhetproefblok 20,4ha.Het
CentraalBureau voor Statistiek geeft voorhet veenkoloniaal gedeelte
v.ande gemeente Borger eengemiddelde bedrijfsgroottevan 16,6ha,
weshalve dit gebiedin tabel 2vannota 77bijdegemiddeldebedrijfsgrootteklasse van 15-20haisingedeeld. Het verschilis grotendeels
teverklaren uit deomstandigheid datinhetproefblok juist degrootste
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bedrijvenvoorkomen enin derest vanhet veenkoloniale gedeelte van
deze gemeente dekleinere bedrijvenmet eengemiddelde grootte van
13,3ha.Wordt volgens eerder genoemde gebruikerskaart de gemiddelde
bedrijfsgrootteberekend voorhet gehele veenkoloniale deel der
gemeenteBorger danvindt men 17,4ha. Hetresterend (vrijgeringe)
verschil ingemiddelde bedrijfsgrootte volgens het CBS en volgens
deCultuurtechnische Dienst (17,4respectievelijk 16,6ha)zouenerzijds eengevolgkunnen zijnvanhetverschil intijd van opname
(CBS 1955,CD 1960)inwelkeperiode deomstandigheden zichhebben
kunnen wijzigen,anderzijds eengevolgvanhet feit dat in de cijfers
na desplitsing der zogenaamde gemengde gemeenten^bedrijven voorkomen
waarvan het hoofd niet het hoofdberoep landbouwer heeft.Indienmet
de gemiddelde bedrijfsgrootte volgens de Cultuurtechnische Dienst
wordt gewerkt^teweten 20,4ha,ishetproefblok niet representatief
teachtenvoor oude -en jonge veenkoloniën (kansonder H= O ) .
In deruilverkaveling Veendam -Wildervankis eveneens een vergelijking gemaakt tussen de gemiddeldebedrijfsgrootte volgens het CBSen
volgens deCultuurtechnische Dienstmet deopzetnategaan ofhier
in gelijke mate alsin degemeenteBorger verschillenbestaan tussen
derespectievelijke cijfershiervan.Daar dezeruilverkaveling in
degemeenten Veendam enWildervank isgelegen,isindeze tweegemeenten degemiddelde bedrijfsgrootte bepaald volgenshet CBS.Deze
bedraagt respectievelijk 18,0en 18,1ha.Inderuilverkaveling is
dezevolgens deCultuurtechnische Dienst 17,7n a » Dit overigensgeringe verschil is toe teschrijvenaan debegrenzingvanhotblok,
waarbinnen juist eenaantal arbeidersplaatsjes vallen die de gemiddeldebedrijfsgrootteverkleinen.
Aantalkavels perbedrijf
Uit degebruikerskaart van deCultuurtechnische Dienst ismet
gebruikmaking van deCBS-definitievan eenkavel,afgeleid dathet
gemiddeld aantalkavelsperbedrijf inhetproefblok 1,7bedraagt.
Het CBSgeeft gemiddeld 3,7kavelsperbedrijf voorhet veenkoloniale
gedeelte vanBorger. Ookhierkanwordengeconstateerd dat degrote
bedrijven (inhetproefblok)dedaarbijbehorende cultuurgrond minder
verspreid hebben dan dekleinere bedrijveninhet overige deel
vanBorger,waar het gemiddeld aantalkavelsperbedrijf volgens de
122/O561/20/3

4gebruikerskaart 2,4 bedraagt.Gemiddeld geeft hetproefblokmethet
overige deelvanBorger 2,0kavelsperbedrijf.Het verschil tussen
het CBS-gegeven (3,7kavels)en dat vandeCultuurtechnische Dienst
(2,0)is groot namelijk 1,7.Het gemiddeld aantalplaatsen per bedrijf
volgens degebruikerskaart voor hetproefblok enhet gehelebetreffende gebied bedraagt 2,0 en 2,7,zodat ookdannog eenverschiloverblijft van 3,7 -2,7 =1kavelperbedrijf.Demogelijkheid vaneen
grote strook sterk versnipperd madeland tussen degrens aanhet landbouwgebied enhet eigenlijke veenkoloniale gedeelte vanBorger enin
gebruik bijveenkoloniale bedrijven,kannagenoeg worden verwaarloosd
vanwege degeringe oppervlakte.
Inderuilverkaveling Veendam -Wildervankbedraagt het gemiddeld aantalkavels per bedrijf volgens deCultuurtechnische Dienst
3,4. In de desbetreffende gemeentenbedraagt dit respectievelijk
3,2 en 2,6.De CBS-gegevens endie vandeCultuurtechnische Dienst
komen inVeendam -Wildervank duswelvrijgoedmet elkaar overeen.
Uitbovenstaande kanworden geconcludeerd, dat ergeensystematische verschillen bestaan tussen deopgave van de Cultuurtechnische
Dienst endievanhet CentraalBureauvoor deStatistiek endatvoor
eenuitspraak overhet representatief zijnvanhetproefblok,wat
betreft kavelaantal,nader onderzoek gewenstis.
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