
 
 
 

 
NAAR EEN VITAAL VEENKOLONIAAL GEBIED 
 
Aandacht voor het veenkoloniale gebied  
Het (vroegere) veenkoloniale gebied in de regio Hoogeveen vraagt nadrukkelijk om aandacht. Het 
gebied is toe aan revitalisering. Het is een gebied met cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, 
mooie landschapselementen, potenties voor recreatie en toerisme. De ervaring leert echter dat deze 
waarden nog onvoldoende worden onderkend.   
 
HISTORIE 
Zwaar werk en veel bedrijvigheid in het veen 
Hoogeveen en de in de regio liggende veendorpen danken hun bestaan aan het veen. De kanalen, 
opgaanden en wijken in het gebied hebben geheel in het teken gestaan van de veenafgraving, die 
met veel ontberingen gepaard ging.  De vaarwegen waren in de eerste plaats bestemd voor de 
ontwatering om het gebied te kunnen vervenen. Daarnaast moest de gewonnen turf via deze 
vaarwegen per schip worden afgevoerd.  
 
Nieuw werk en nieuwe bedrijvigheid in de agrarische sector 
Met het verdwijnen van de turf liep ook het scheepvaartverkeer sterk terug. De belangstelling voor 
de opgaanden en de wijken verminderde hierdoor sterk. Het gevolg was dat deze werken 
langzamerhand werden verwaarloosd en ontoegankelijker werden voor schepen van enige 
afmetingen. Na de veenafgravingen vestigden zich in het gebied talloze bewoners met gemengde 
boerenbedrijven en -bedrijfjes en ook de tuinbouw nam relatief veel gronden in beslag. De land- en 
tuinbouw  waren in het gebied nog steeds aangewezen op vervoer per praam (bok). Door de steeds 
groeiende behoefte aan een betere ontsluiting voor de bewoners en het transport van producten liet 
de ontsluiting steeds meer te wensen over. De waterbeheersing in het gebied was eveneens 
gebrekkig. Kortom, de bewoners van het gebied verkeerden in meerdere opzichten min of meer in 
een isolement. De grote ontsluiting begon echter pas in 1954 met het ontwerpen van ontsluitings- en 
waterbeheersingsplannen. 
 
Keuze voor landwegen 
Men vond het in de jaren vijftig van de vorige eeuw  een onverantwoorde optie om te kiezen voor 
een verbeteringsplan in het veenkoloniale gebied  voor zowel ontsluiting te land als te water. Dit zou 
te grote financiële offers vergen. Daarom is er in het belang van een goede ontsluiting te land voor 
gekozen de scheepvaartmogelijkheden op te heffen en daarnaast een alternatief watergangenstelsel 
aan te leggen ten behoeve van een verbeterde waterhuishouding. Er was een duidelijke voorkeur 
voor de goedkoopste optie. 
 
Uitvoering van de plannen in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 
Gemeente en waterschap hebben in de daarop volgende jaren veel plannen gezamenlijk opgepakt en 
uitgevoerd; de gemeente ten aanzien van de ontsluiting en het waterschap ten aanzien van de 
waterhuishouding. Eind jaren vijftig en vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de 
opgaanden en ook een flink aantal wijken gedempt. Hiervoor kwamen verharde wegen in de plaats 
en daarnaast werd een stelsel van watergangen gegraven ten behoeve van een betere 
waterhuishouding. Veel projecten werden als aanvullend werk uitgevoerd. Dat wil zeggen, in 
handkracht, ter bestrijding van de werkloosheid. Hierbij was regel dat er rijkssubsidies werden 
toegekend van 92% à 95%. Voor uitvoering van projecten als vrij werk werd 60% rijkssubsidie 



toegekend. Het resterende, niet gesubsidieerde deel bleef ten laste van de gemeente en het 
waterschap. Anno 2013 zullen, ongeveer 50 jaar na dato, al deze investeringen naar je mag 
aannemen zijn afgeschreven. Er zijn daarna in het vroegere veenkoloniale gebied geen 
herinrichtingsplannen meer uitgevoerd.   
 
LEEFBARE TOEKOMST 
Infrastructuur en werkgelegenheid 
Er zijn nog wijken in het buitengebied die de herinrichting in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
hebben overleefd. Een aantal daarvan is hier en daar door een gedeeltelijke demping onderbroken of 
versmald.  Voornamelijk in en rond het recreatiegebied Schoonhoven zijn de wijken die door de 
bossen lopen nog puntgaaf.  
In tegenstelling tot de situatie ten tijde van de herinrichting is het aantal land- en tuinbouwbedrijven 
en de werkgelegenheid in deze sector bijna te verwaarlozen. Dit is op zichzelf al voldoende reden 
om, evenals ruim 50 jaar geleden, het gebied zo aan te passen, dat het weer klaar is voor een 
leefbare toekomst van het gebied. Bedrijfseconomisch gezien is een impuls voor de dorpen in het 
gebied een must. De leefbaarheid van een gebied komt onder druk te staan als de bedrijvigheid en 
dus ook het voorzieningenniveau afnemen. De tendens dat winkelpanden leeg komen te staan, zoals 
in Hollandscheveld het geval is, is wat dat betreft een duidelijk signaal. Het is een voorwaarde voor 
een bloeiende streek dat deze tendens in de kiem wordt gesmoord en dat hierin een kentering komt, 
om te voorkomen dat het gebied in een spiraal van krimp terecht komt. 
 
RENOVATIE VAN HET GEBIED 
 
Cultuurhistorische waarden 
De cultuurhistorische waarden van dit unieke landschap, dat tijdens de vervening met bloed, zweet 
en tranen tot stand is gekomen, zijn in het verleden ondergewaardeerd. Bij de herinrichting in de 
jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw had men geen oog voor deze karakteristieke waarden. Essentieel 
was toen dat met zo gering mogelijke financiële middelen de ontsluiting over land en een bij het 
gebied horende waterbeheersing werden gerealiseerd.  
Het is een uitdaging van formaat om het veenkoloniale karakter van het gebied weer duidelijker tot 
uitdrukking te laten komen door hier en daar te herstellen wat 50 jaar geleden is verdwenen.  
 
Leefbaarheid en bedrijvigheid 
De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. Een goed voorzieningenniveau is van groot 
belang voor een vitaal platteland. Bedrijvigheid is een must voor de leefbaarheid van het gebied. 
 
Natuurwaarden en recreatieve en toeristische potenties  
Het landschap is rijk aan natuurwaarden en heeft ook goede potenties voor recreatie en toerisme en 
deze zijn weer van grote betekenis voor de inwoners van het gebied . Het behouden van de 
cultuurhistorische waarden spreekt in de huidige tijd – gelukkig - meer tot de verbeelding dan bij de 
herinrichting van ruim 50 jaar geleden het geval was. Datgene herstellen en aanpassen dat van groot 
belang is voor natuur, recreatie en toerisme, daar gaat het nu om. Het gebied opwaarderen naar een 
niveau die het toekomt en waardoor het ook een prominente plaats op de toeristische kaart krijgt. 
Dit waarborgt voor de toekomst de voorzieningen op een niveau waar de bewoners mee verder 
kunnen. 
   
Waterhuishouding: gewenste grondwaterstanden 
In het verleden zijn veel wijken gedempt. Goede omstandigheden voor land- en tuinbouw werden 
gerealiseerd. Een alternatief stelsel van watergangen werd daartoe gegraven. Maar een snelle afvoer 
van water heeft ook nadelen: het gaat ten koste van de natuur, de grondwaterstand daalt en bij 
hevige regenval raakt het systeem snel overbelast. Gemeente en waterschap willen water in het 



gebied weer langer vasthouden. Dit komt de bossen rond Schoonhoven ten goede, want daar is 
sprake van verdroging. 
 
‘VITAAL PLATTELAND’ 
Kansen  
Een revitalisering van het gebied door middel van renovatie past heel goed binnen het provinciale 
beleid. Om het platteland in Drenthe vitaal te houden hebben provinciale staten vorige maand 
besloten financiële middelen vrij te maken voor het project ‘Vitaal Platteland’. 
In de kadernota ‘Vitaal Platteland’ is onder meer te lezen: 
Geconcentreerde aanpak 
Deze lijn zet direct in op een geconcentreerde aanpak. De provincie Drenthe werkt in deze aanpak 
nauw samen met de desbetreffende gemeente(n) en partijen, werkzaam op bovenlokaal niveau. In 
gebieden waar een stapeling van problematiek (sociaaleconomisch, ruimtelijk en demografisch) 
verwacht kan worden, wordt gewerkt via deze aanpak. Wij kiezen in dit kader voor een aanpak 
gericht op de plattelandsgebieden van het zuidoostelijk deel van Drenthe en van de gemeente 
Hoogeveen. 
 
Nu het plattelandsgebied van de gemeente Hoogeveen in de kadernota specifiek wordt genoemd, is 
dit het moment dat er door de provincie en de gemeente initiatieven worden genomen om dit 
gebied onder handen te nemen. Herstellen en aanpassen van het gebied, zoals hierboven is geschetst 
ligt in lijn met de doelstelling van “Vitaal Platteland”. Zoals gezegd: Een uitdaging van formaat, maar 
wel één die noodzakelijk is voor een duurzame leefbaarheid.  


