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Kaart 1 Ligging gebied, topografie en enkele topografische aanduidingen  

(Topografie: © Topografische Dienst Emmen) 
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1 Inleiding en leeswijzer 
 
Dit rapport behandelt de resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie van De 
Strubben-Kniphorstbos. Dit gebied, gelegen in Drenthe tussen Zuidlaren en Anloo, is zowel 
een natuurgebied als een archeologisch reservaat. Het toekomstige beheer zal op beide 
doelstellingen zijn gericht.  
 
Het voorliggende rapport heeft tot doel om enerzijds de geschiedenis van dit gebied kort en 
bondig uit de doeken te doen en anderzijds uitputtend de bekende informatie over het 
historische landschap in kaart te brengen. Doel is om deze informatie inzichtelijk te maken 
voor mensen in beleid en beheer. Deze mensen gaan met de resultaten aan de slag om te 
komen tot een inrichting- en beheerplan dat zowel de natuurwaarde als de archeologische 
en historisch-landschappelijke waarde zal versterken. 
 
Dit rapport en de kaartbijlagen vormen één van de twee producten van de inventarisatie. 
Daarnaast is er een geografisch informatiesysteem, waar de kaarten tot in veel groter detail 
zijn te raadplegen of met elkaar zijn te combineren.  
 
Vanwege de uitzonderlijke archeologische en historisch-landschappelijke rijkdom is in dit 
gebied al veel onderzoek gedaan. Dit rapport gebruikt van deze onderzoeken vooral de 
landschappelijke aspecten. Van de archeologie zal niet zozeer de inhoud van de vondsten 
worden beschreven, als wel de ligging en de conclusies die we daaruit kunnen trekken ten 
aanzien van het vroegere landschap. Van de historische geschiedenis zullen we niet zozeer 
ingaan op bijvoorbeeld de eeuwenlange strijd tussen de marken over de grenzen, maar 
vooral op het landschappelijke resultaat ervan: de door wallen of wegen zichtbare 
markegrenzen. Behalve literatuurstudie berust de inventarisatie op een kartering van 
historische verschijnselen, die is verricht met behulp van luchtfoto’s, historische kaarten, 
bodemkaarten, vegetatiekaarten en hoogtegegevens. Veldcontrole heeft in beperkte mate 
plaatsgevonden. Alléén voor het maken van foto’s is veldwerk verricht.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van de geologische en bodemkundige ontwikkeling 
van het landschap. Hoofdstuk 3 beschrijft de landschapsontwikkeling in de prehistorie. 
Hoofdstuk 4 behandelt de landschappelijke aspecten van de archeologie. Op Kaartbijlage 1 
staan alle zichtbare archeologische vondsten.  
 
Hoofdstuk 5 geeft de landschapsontwikkeling historische tijden. Hoofdstuk 6 behandelt 
hiervan de zichtbare aspecten in het landschap. Er worden 28 historische landschapstypen 
onderscheiden, elk met hun eigen kenmerken. Ze staan weergegeven op kaartbijlage 2. Ook 
bijzondere punten en lijnen in het landschap komen in hoofdstuk 6 aan bod. Hoofdstuk 6 is 
zeer uitgebreid en kan worden gebruikt als naslagwerk.  
 
Hoofdstuk 7 past de kennis uit de voorgaande hoofdstukken toe op vijf bijzondere situaties in 
het gebied: strubben, de dekzandruggen rond het Boekweitenveentje, de paraboolduin ten 
zuiden van de Schipborger Es, het gebied rond de Galgenberg en het vroegere buiten van 
de familie Kniphorst.  
Hoofdstuk 8 geeft enkele wenken voor inrichting en beheer.  
Hoofdstuk 9 gaat in op de methodiek achter de inventarisatie. Dit hoofdstuk maakt 
inzichtelijk hoe we tot verschillende kaarten en conclusies hebben kunnen komen.  In dit 
hoofdstuk worden ook de digitale data van het GIS beschreven dat bij de inventarisatie tot 
stand is gebracht.  
 
In het afsluitende hoofdstuk 10 is ruimte voor opmerkingen en nuances achteraf.   
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Kaart 2 Luchtfoto van het gebied  (foto Staatsbosbeheer, situatie 2003) 
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2 Landvormen en bodems 
 

2.1 Inleiding 
Het historische verhaal over de landschapsvorming begint eigenlijk pas vanaf het moment 
dat er ná de laatste ijstijd weer mensen in het landschap verschenen. Vóór die tijd waren het 
vooral natuurlijke processen die vorm gaven aan het landschap. Dit hoofdstuk gaat op deze 
processen in. Het resultaat van de geologische processen staat aangegeven op kaart 3 met 
de geologische landschappen. Kaart 5 geeft de bodems weer die in de geologische 
afzettingen ontstonden.  
 

2.2 Geologisch ontstaan 
 
De Hondsrug en de keileemplateaus 
Het studiegebied ligt boven op de Hondsrug, een keileemplateau dat is gevormd in de 
voorlaatste ijstijd, het saalien (200.000 – 130.000 jaar geleden). De gletsjers van de 
Scandinavische bergen groeiden uit tot een honderden meters dikke ijskap die Nederland 
bereikte en zich over heel Drenthe uitbreidde. Het ijs bedekte en vervormde oudere, 
mineraalarme, zandige afzettingen, die vaak worden aangeduid als ‘premorenale zanden’. 
Het ijs in de ijskap was voortdurend in beweging en nam daarbij materiaal uit Scandinavië 
mee. Dit kwam uiteindelijk onder het ijspakket terecht: een samengeperst pakket van 
zandige leem, grind, stenen en grote keien, dat we aanduiden als ‘keileem’. De 
keileemplateaus en de tussenliggende lagere gebieden zijn beïnvloed door de richting van 
de ijsbewegingen. De Hondsrug ontstond toen, binnen de ijskap, het ijs van het noordwesten 
naar het zuidoosten ging stromen.  
 
Smeltwaterdalen 
Al in het saalien, maar vooral in de laatste ijstijd, het weichselien (100.000 – 10.000 jaar 
geleden), ontstonden de smeltwaterdalen. In de zomer smolten ijs en sneeuw, maar het 
smeltwater kon niet in de bevroren bodem wegzakken. Er ontstonden smeltwaterstromen, 
die dermate groot van omvang waren dat ze flinke dalen konden vormen. In de dalen 
werden de keileemlaag en een deel van de onderliggende zanden weggeschuurd. De 
dalsystemen van de Drentse Aa en de Hunze ontstonden. In ons gebied zien we dat het 
keileemplateau zowel vanuit het westen als het oosten werd aangevreten. Aan de westkant 
gebeurde dat door zijdalen van de Drentse Aa; aan de oostkant door die van de Hunze. Er 
ontstond in eerste instantie een zeer geaccidenteerd landschap met dalen die tot 20 meter 
dieper waren dan tegenwoordig het geval is. De dalen werden al snel weer opgevuld met 
afzettingen van smeltwater, met materiaal dat van de hellingen af schoof en met dekzand.  
Op kaart 3 is de grens van de smeltwaterdalen, die bepaald is met behulp van bodemkaart, 
de geologische kaart en met hoogtekaarten, enigszins arbitrair. Bodemkundig zijn de 
smeltwaterdalen niet te onderscheiden van het dekzandlandschap. In beide gebieden liggen 
arme zandgronden. Door bebossingen in de 19e en 20e eeuw zijn de smeltwaterdalen niet 
goed meer zichtbaar. Vroeger moet het uitzicht vanuit ons hooggelegen gebied naar de 
dalen toe, met hoogteverschillen tot 10 meter, veel uitgesprokener zijn geweest.   
 
Dekzandlandschap 
Vrijwel het gehele gebied is nu afgezet door een meer of minder dikke laag dekzand. Dit 
zand is afgezet in de koudste en droogste periodes van de laatste ijstijd. Drenthe had het 
aanzien van een poolwoestijn. Vegetatie ontbrak vrijwel geheel, en de bodem was kaal en 
vatbaar voor verstuiving. Tijdens poolstormen kreeg de wind vat op het zand. Hierbij werden 
vanuit het westen en zuidwesten grote hoeveelheden zand aangevoerd en afgezet in de 
dalen en op de keileemplateaus. Het dekzand is soms vlak afgezet, en soms in de vorm van 
ruggen of duintjes. De dikte van het dekzandpakket varieert sterk. In de dalen kunnen de 
pakketten vele meters dik zijn. Op de keileemplateaus is de dikte vaak hooguit enkele 
decimeters. Plaatselijk, in ons gebied rond het Boekweitenveentje, is de dikte meer dan twee 
meter.  
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Kaart 3 De grote geologische landschappen 
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Het dekzand bestaat grotendeels uit kwartskorrels en is over het algemeen mineraalarm. 
Daardoor zouden hier later zeer arme bodems in ontstaan. Alleen als er tussen het zand ook 
fijnere deeltjes zijn ingewaaid (lemig dekzand) of als de zanden een dun pakket vormen op 
de keileem, konden iets rijkere bodems ontstaan.  
 
Het dekzandlandschap bestaat nu ófwel uit keileemplateaus waar meer dan 1,20 m dekzand 
is opgestoven, ófwel uit smeltwaterdalen waarop zoveel dekzand is gestoven, dat ze niet 
meer als laagte herkenbaar zijn.  
 
Stuifzandlandschap 
Stuifzand ontstond onder invloed van de mens en hoort daarom eigenlijk niet in dit deel van 
de landschapsontwikkeling thuis. Omdat stuifzand echter voorkomt op de kaarten, noemen 
we het hier alvast. Voor verdere uitleg zie § 5.2.  
Stuifzand ontstond na de ijstijd in dekzand of in premorenaal zand. Zodra de vegetatie 
verdween, kon deze zich op het arme zand moeilijk herstellen. Als het zand ook nog eens 
droog was, weinig leem bezat, en er geen keileem in de ondergrond zat, was de 
gevoeligheid voor verstuiving zeer groot. Dit was vooral het geval in de smeltwaterdalen. 
Hier ontstonden in historische tijd, vooral in de 19e en 20e eeuw, stuifzandgebieden (zie ook 
§ 5.2).  
 
Op de kaart staan alleen die gebieden aangegeven waar in de 19e eeuw een echt 
stuifzandgebied is ontstaan. Op kleine schaal ontstonden er elders op de arme zanden 
stuifzandhaarden, op plekken waar de vegetatie slechts zeer plaatselijk kapot werd gemaakt. 
Dit gebeurde vooral op plekken met veel verkeer in de vorm van karren of schaapskudden 
(zie § 5.2). Een deel van de ruggen en duintjes in de dekzandgebieden, kan dus toch door 
stuifzand zijn gevormd.  
 
Natte gronden in dalen 
Het studiegebied ligt boven op de Hondsrug. De Hondsrug wordt omgeven door lage 
gronden in de diepere zijdalen van de Drentse Aa en de Hunze. Omdat deze dalen buiten 
ons gebied liggen, gaan we er niet op in.  
 
Natte laagten 
Op de kaart zijn natte laagten aangeduid die binnen het gebied voorkomen1. Laagten die 
(vermoedelijk) niet nat zijn, zijn met symbolen aangegeven. Laagten kunnen op 
verschillende manieren zijn ontstaan. Vaak is er een combinatie van de ondergenoemde 
factoren.  
 
1 laagte tussen zandruggen in smeltwaterdalen 
Een deel van de laagten ligt in de smeltwaterdalen. Doordat in deze dalen later 
dekzandruggen en mogelijk ook stuifzandduintjes zijn opgeblazen, is de dalvorm in het veld 
niet goed meer zichtbaar. De laagten liggen nu als een soort kuilen tussen de zandruggen. 
De laagte direct ten zuiden van de schietbaan is er een opvallend voorbeeld van.  
 
2  pingoruïnes 
Andere laagten hebben waarschijnlijk een oorsprong als pingo. Pingo’s ontstonden in het 
kale poollandschap van de laatste en voorlaatste ijstijd. Ondergronds ontstond een ijsbrok, 
dat aangroeide doordat er steeds nieuw grondwater aan vastvroor. Er ontstond een ijsheuvel 
met daaroverheen een laag grond, die er ten slotte aan alle kanten weer van afgleed. Na het 
afsmelten van de pingo bleef er een gat over met daaromheen een hogere wal. Van het 
Boekweitenveentje wordt wel gezegd dat het een zogenaamde ‘pingoruïne’ is. Rondom de 
laagte ligt hier inderdaad een hogere wal.  
 
3 laagten in uitblazingskommen 
Het Boekweitenveentje, net als de andere laagten in het dekzandgebied, is deels ook 
verklaarbaar als uitblazingskom. De laagten ontstonden doordat de wind kommen uitblies bij 
de vorming van dekzand en stuifzand.  

                                                      
1 Niet alle laagten staan deze op deze kaart. Vooral in het zuiden liggen natte plekken die we niet zozeer 
aardkundig, maar door kaartvergelijking op het spoor zijn gekomen.  Er is niet in het veld gecheckt of de 
aangegeven laagten allemaal nog nat zijn. 
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De uitblazingsgaten ‘Jeruzalem’ en ‘De Berekuil’ zijn in de 19e en 20e eeuw gevormd in een 
stuifzandgebied. Deze laagten waren waarschijnlijk al vóór die tijd aanwezig als laagte 
tussen ruggen in smeltwaterdalen, maar werden dus uitgediept. In De Berekuil is daarnaast 
ook zand gewonnen (zie later).  
 
4 andere natte plekken  
Sommige natte plekken hoeven niet persé veel lager te liggen dan de omgeving. Soms is er 
sprake van waterstagnatie in de ondergrond, bijvoorbeeld door een plaatselijk dichtere 
keileemlaag of door een dunnere dekzandlaag op de keileem.  
 
 
 
 
 

Kaart 4   AHN-beeld van het studiegebied (Actueel Hoogtebestand Nederland, © Rijkswaterstaat), met een indicatie van 
de hoogteligging van enkele punten. De indeling en het reliëf op de aardkundige kaarten is deels van deze kaart afgeleid.  
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2.3 Bodem en hydrologie 
 
Binnen de aardkundige landschappen, zoals beschreven in de vorige paragraaf, bestaan 
verschillen in waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid. Deze verschillen uiten zich in 
verschillende bodemtypen, die vereenvoudigd zijn weergegeven op kaart 5.  

Podzolering 
In de sedimenten uit de ijstijden, gingen zich in het holoceen, de periode ná de laatste ijstijd, 
zogenaamde bodemvormende processen voordoen. Bij het beschrijven van deze processen 
beperken we ons hier tot het proces van podzolering, dat er voor zorgde dat de toch al arme 
sedimenten, extreem gingen verzuren en verarmen.  
 
Podzolering vindt in het Nederlandse klimaat plaats in tamelijk leemarme en mineraalarme 
zandgronden. De kwartskorreltjes zijn nauwelijks in staat om voedingsstoffen, zoals metalen, 
aan zich te binden. Deze spoelen daardoor gemakkelijk uit naar de ondergrond. Doordat 
deze gronden vrij zuur zijn, wordt het strooisel bovendien afgebroken tot humuszuren, die 
oplosbaar zijn en ook gemakkelijk uitspoelen. Op een diepte van zo’n 50 cm, maar moeilijk 
bereikbaar voor plantenwortels, slaan deze stoffen neer in een zogenaamde ‘B-horizont’. 
Deze donkerbruine B-horizont, vaak ‘oerlaag’ genoemd, verhindert diepe beworteling, 
waardoor de plantengroei op de toch al extreem verarmde gronden, het nog moeilijker krijgt.  
Het podzoleringsproces kreeg in Drenthe een enorme stimulans toen in de prehistorie de 
armere zandgronden werden ontdaan van bomen. Diepwortelende bomen konden de 
nutriënten niet meer terug naar boven brengen. Bovendien had de nieuwe korte vegetatie 
vaak een verzurende werking, waardoor de uitspoeling nog extra werd bevorderd. De 
extreem verzuurde en verarmde gronden die op den duur ontstonden, worden nu 
bodemkundig aangeduid als humuspodzolen. Op de vereenvoudigde bodemkaart staan 
twee vormen: natte veldpodzolen (met grondwater) en droge humuspodzolen (zonder 
grondwater).  
Anders dan dat de naam suggereert, heeft in de moderpodzolen deze extreme verarming 
niet plaatsgevonden. Moderpodzolen hebben nog steeds een (voor zandbegrippen) redelijke 
bodemvruchtbaarheid.  
 

2.4 De kaart met bodem, hydrologie en reliëf.  
 
Op kaart 5 staan op een vereenvoudigde wijze bodem, reliëf en hydrologie weergegeven.  
De aardkundige gegevens zijn gebaseerd op de Bodemkaart van Nederland (1:50.000), die 
is bijgewerkt met een bodemkaart van Defensie (schaal 1:20.000). Daarnaast zijn AHN-
beelden, literatuurgegevens en vegetatie-informatie gebruikt om de kaarten te verfijnen.  
 
We moeten ons realiseren dat bodemtypen en waterhuishouding zich in de loop der tijd 
hebben gewijzigd. Humuspodzolen ontstonden onder invloed van menselijk gebruik vanaf 
het neolithicum. Vernatting of verdroging kon optreden door ontbossing, herstel van het bos 
of door klimaatverandering. De bodemkaart (kaart 5)  kan er daarom in verschillende 
periodes van de geschiedenis anders uitzien.  
 
1 Potklei 
Zware dichte leemafzetting op keileemplateau. Niet in ons gebied 
 
2 Keileemplateau met moderpodzol 
Relatief rijke zandgronden met keileem binnen 1,2 meter onder het maaiveld. Ondanks de 
keileem zijn deze gronden goed ontwaterd. Binnen 1 meter is geen grondwaterinvloed. 
Binnen deze eenheid varieert de diepte van de keileem. Soms is die dieper, en zouden de 
bodems formeel onder eenheid 4 vallen. Zeer plaatselijk zijn de bodems armer. Hier komt 
eenheid 5 voor, maar met keileem in de ondergrond. Deze variatie is niet op de kaart 
weergegeven. 
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  Kaart 5 kaart van bodem hydrologie en reliëf op hoofdlijnen 
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3 Keileemplateau met veldpodzol  
Keileemplateau waar in de zandbovengrond het podzoleringsproces heeft plaatsgevonden. 
Deze gronden zijn zowel armer als natter dan de moderpodzolen.  
In de winter en in perioden met veel neerslag kwam het grondwater hier vroeger vaak tot 
dicht bij het maaiveld. Er was hier dan sprake van een zogenaamde 
schijngrondwaterspiegel. Het water stagneerde op de dichte keileem in de ondergrond. 
Vanaf de 18e eeuw zijn deze gronden beter ontwaterd (zie § 5.2).Toch komen plaatselijk nog 
natte gronden voor.  
 
4 Dekzand / smeltwaterdal met moderpodzol 
Dit bodemtype is vergelijkbaar met het keileemplateau met moderpodzol (2), maar de 
keileem zit dieper dan 1,2 meter onder het maaiveld of ontbreekt. Een deel van deze 
gronden, zoals die op de es van Schipborg, heeft een door mensen opgebracht plaggendek, 
dat dunner is dan 50 cm. 
 
5 Dekzand / smeltwaterdal met humuspodzol 
In deze gronden heeft het podzoleringsproces plaats gevonden. Ze zijn droog en extreem 
arm.  
 
6 Dekzanden / premorenale zanden met veldpodzol 
In deze gronden heeft het podzoleringsproces plaats gevonden. Ze zijn extreem arm en 
vochtig of nat. Vroeger kwam in natte periodes het grondwater gemakkelijk boven de 50 cm 
onder maaiveld. Al vanaf de 18e eeuw is deze ontwatering verbeterd. Anders dan op de 
keileemplateaus is hier sprake van echt grondwater en niet van stagnatie. Dat betekent dat 
algehele ontwatering in de omgeving hier direct effect heeft. In de laatste decennia van de 
20e eeuw zijn hier de grondwaterspiegels dus nog gedaald. Voor de meeste gronden in het 
natuurgebied geldt dat het grondwater nu zelden boven de 50 cm beneden maaiveld komt. 
Alleen in de akkers in het westen komt het grondwater plaatselijk hoger.  
 
7 Opgebracht plaggendek (leemarme enkeerd) 
Deze gronden liggen grotendeels buiten het gebied op de Schipborger es. Door 
plaggenbemesting is hier een meer dan 50 cm dik plaggendek ontstaan. In de ondergrond 
ligt waarschijnlijk een moderpodzol, mogelijk op keileem.  
 
8 Stuifzand (evt. in smeltwaterdal) 
Stuifzanden ontstonden op grotere schaal in de 19e en 20e eeuw. Voor die tijd waren het 
veld- en humuspodzolen (5 en 6). Stuifzanden zijn in het veld nog te herkennen doordat ze 
zeer arm zijn aan organische stof.  
 
9 Vochtige laagten  
Op de kaart staan alleen de vochtige laagten aangegeven. De visvormige laagte ten 
noorden van het Boekweitenveentje was vochtig in de 19e eeuw, maar mogelijk nu niet 
meer.  
 

2.5  Enkele aantekeningen bij de kaart 

Het plateau van Schipborg 
We zien vijf keileemplateaus op de kaart. Twee ervan zullen een belangrijke rol spelen in het 
vervolg. In het noorden is dat het keileemplateau van Schipborg. Dit plateau is zandiger dan 
het gemiddelde Drentse keileemplateau. De keileem is bedekt met een vrij dikke laag 
dekzand (tot 130 cm dik) die plaatselijk leemarm is. Dit plateau is goed ontwaterd en bestaat 
uit relatief rijke moderpodzolen. Door de dikke dekzandlaag is dit plateau toch echter minder 
rijk dan veel andere Drentse keileemplateaus. Gedurende een groot deel van de prehistorie 
is het dit gebied bewoond geweest. In historische tijd was het deel dat binnen ons 
studiegebied ligt bedekt met bos, het Schipborger Holt. Nu liggen hier de Schipborger 
Strubben. Opvallend is dat het plateau vrijwel geheel wordt omzoomd door zandruggen en 
duinen (zie onder).  
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In het zuiden ligt het plateau van Anloo. Dit plateau was natter, vooral in het noordelijk deel. 
De bewoning lijkt zich hier net op of buiten de randen te hebben afgespeeld. Ook hier lag 
een bos, dat echter al in de 17e en 18e eeuw verdween. 
  
De drie andere plateaus spelen een kleinere rol in de bewoningsgeschiedenis. Ze beslaan 
een minder groot deel van het gebied. Ze zijn, voor zover ze in ons gebied liggen, arm en 
nat en vertonen weinig archeologische bewoningssporen.  
 

Reliëf 
Op kaart 5 is te zien dat er een aantal gebieden is met een uitgesproken reliëf. We 
behandelen deze gebieden hier kort. We moeten ons bij dit reliëf bedenken dat de 
zichtbaarheid nu veel minder is dan in een groot deel van de historische en prehistorische 
tijd. Dit komt doordat het gebied nu grotendeels is bebost. Vijf van deze zandige duin- of 
ruggebieden omzomen het keileemplateau van Schipborg. Daarnaast zijn er twee andere 
gebieden met veel reliëf. De nummers op de kaart corresponderen met de onderstaande 
aantekeningen.  
 
1 Paraboolduin ten zuiden van de Schipborger Es 
Deze duin is uitgeblazen uit de zanden in het smeltwaterdal. Het zand werd tegen het 
keileemplateau opgeblazen. De paraboolduin heeft tamelijk steile hellingen, wat een 
oorsprong als tamelijk recent stuifzand doet vermoeden. Ook volgens de bodemkaart ligt er 
plaatselijk stuifzand.  Omdat er op de paraboolduin prehistorische grafheuvels liggen, weten 
we dat de kern van de paraboolduin moet bestaan uit dekzand. Het duin ligt nu als een 
parabool rondom de laagte, van waaruit hij is uitgeblazen (zie ook § 7.3).  
 
2 Laagte met ringwal 
Deze laagte met ringwal ten oosten van de paraboolduin is verborgen in bos. De laagte is 
niet nat. De ringwalstructuur doet een pingoruïne vermoeden, maar er kan ook sprake zijn 
van een uitblazingsgat.  
 
3 Dekzandruggen bij Boekweitenveentje 
Dit is een vrij groot gebied waar een dik pakket dekzand bovenop de rand van het 
keileemplateau is komen te liggen. Het keileem ligt op zo’n twee meter diepte (Spek, 1993). 
Op de dekzandruggen is sprake van een duidelijk zichtbaar reliëf, dat echter veel glooiender 
is dan dat van de paraboolduin. In de dekzandruggen liggen enkele laagten waarvan het 
Boekweitenveentje de belangrijkste is (zie ook § 7.2).  
 
4 Dekzandruggen ten zuiden van de schietbaan 
Aan de noordwestrand van het plateau van Schipborg, ten zuiden van de schietbaan, liggen 
enkele dekzandruggen die in het smeltwaterdal uitsteken. Ze bestaan hoogstwaarschijnlijk 
helemaal uit dekzand, maar het is mogelijk dat er keileem in de ondergrond zit. De ruggen 
steken niet boven het keileemplateau uit, zoals de hiervoor genoemde ruggen, maar wel 
boven het smeltwaterdal.  
 
5 Ruggen ten noordwesten van de schietbaan 
Het smeltwaterdal is hier opgevuld met dekzand dat in ruggen is neergelegd. De 
tussenliggende laagten ontstonden doordat ze minder werden opgevuld en mogelijk werd 
hier zand uitgestoven. Het is mogelijk dat hier plaatselijk ook onder invloed van de mens 
zand is gaan verstuiven.  
 
6 Stuifzandruggen en –duinen in het zuiden 
De ruggen- en/of duinen in het stuifzandgebied zijn pas recent ontstaan. Het is goed 
mogelijk dat ze in aanleg al bestonden als dekzandrug en alleen oppervlakkig zijn verstoven.  
 
7 Verspreide ruggen ten noorden van de camping 
Ten noorden van de camping ligt een heideterrein waar dankzij de openheid enkele 
dekzandruggen zichtbaar zijn. De meest uitgesproken exemplaren zijn op de kaart 
aangegeven. Het is mogelijk dat deze ruggen door verstuiving in historische tijd extra zijn 
geaccentueerd.  
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3 Landschapsontwikkeling in de prehistorie 
 
De eerste millennia na de ijstijd leefde mens in een zich ontwikkelend natuurlandschap, 
zonder er werkelijk invloed op uit te oefenen. Vanaf ongeveer 3000 v. Chr. veranderden 
landschap en bodem onder invloed van menselijk gebruik. Deze veranderingen waren 
onomkeerbaar en zouden het landschap tot de dag van vandaag beïnvloeden.  
Bij het beeld dat we van de landschapsontwikkeling zullen schetsen, passen enkele 
kanttekeningen.  
 
Ten eerste geven we slechts een grove lijn aan, op basis van de literatuur in de literatuurlijst 
en met name van Jager (1988 en 1993), Spek (1993 en 2004) en Elerie (1992 en 1993). 
Deze drie auteurs hebben ook mondelinge informatie gegeven. Voor meer details of uitleg 
verwijzen we naar deze literatuur.  
Ten tweede staat het landschapsonderzoek van de prehistorie nog in de kinderschoenen. 
Door toekomstig onderzoek zal het beeld ongetwijfeld nog worden verfijnd of aangepast.  
Ten derde gaan we vooral uit van de invalshoek van bodem, landvormen en landschap. De 
veel minder traceerbare culturele en religieuze factoren komen minder aan bod, maar 
hebben ongetwijfeld ook een rol gespeeld bij de locatiekeuze voor bewoning, landgebruik en 
begraafplaatsen, en daarmee op de landschapsontwikkeling.  
 
 

3.1 Strubben-Kniphorst in het paleo- en mesolithicum 
paleolithicum (tot 8.000 v. Chr) 
mesolithicum (tot 5.300 v. Chr) 

 
Vanaf het einde van de ijstijd, ruim 10.000 jaar geleden, werd de Drenthe bewoond door 
jagers-vissers-verzamelaars. Deze mensen hadden geen vaste verblijfplaatsen maar trokken 
rond, op zoek naar wild, vis, eetbare vruchten, wortels etc. De archeologische resten van 
deze mensen bestaan uit concentraties vuurstenen werktuigen en haardkuilen die met 
houtskool zijn gevuld.  
We hebben geen aanwijzingen dat de mens in deze periode al invloed had op het 
landschap. Dat betekende niet dat we een statisch beeld moeten hebben van het landschap 
in deze periode. Het klimaat werd warmer, de neerslag gelijkmatiger en in de geologische 
afzettingen vormden zich bodems. Boom- en kruidensoorten migreerden van zuid naar 
noord. Tot ca. 8000 v. Chr. veranderde het open toendralandschap van de ijstijd in een 
gesloten boslandschap dat gedomineerd werd door dennen en berken. Later verschenen 
ook eiken, iepen en lindes in het bos. Deze schaduwrijke gemengde loofbossen boden 
weinig te grazen voor de grote zoogdieren waarop werd gejaagd. Veel plassen groeiden 
bovendien dicht waardoor ze geen vis en waterwild meer leverden. De bewoning nam 
daardoor aan het eind van het mesolithicum weer af. De mensen trokken naar de 
benedenloop van de rivieren en het kustgebied (Waterbolk, 1992). Er zijn geen zichtbare 
landschappelijke resten uit deze periode. 
 
 

3.2 Strubben-Kniphorst in het vroeg- en midden neolithicum 
Vroeg en midden-neolithicum (5.300 – 2.800 v. Chr.) 
Swifterbantcultuur (4900 – 3400 v. Chr.) 
Trechterbekercultuur’ (3400-2850 v. Chr.), 

 
Vanaf het neolithicum ging de mens voor het eerst landbouw bedrijven en daarmee actief 
ingrijpen in het landschap.  
Tot dan toe was de Hondsrug bedekt met een vrijwel gesloten woud, dat meestal wordt 
ingedeeld als gemengd eikenbos, maar wat Spek (2004) liever aanduidt als linden-eiken-
iepenbos. Het hoge aandeel van linden en iepen, vooral op de lemige gronden, is te 
verklaren door het feit dat de nog relatief verse bodems nog niet verzuurd en verarmd 
waren. Dit bos was vrijwel geheel gesloten, zo blijkt uit pollenanalyses.  
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  Kaart 1 Vondsten uit het vroeg- en midden-neolithicum
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De eerste landbouwpioniers waren de boeren van de Swifterbantcultuur. Vanaf ongeveer 
4000 v. Chr. maakten zij plaatselijk zeer kleine open plekken in het woud, door het 
omhakken en ringen van bomen (Spek, 2004). Hier lagen kleine akkertjes waar gerst en 
primitieve graansoorten werden geteeld. Aan de randen van deze open plekken reikten de 
bladerrijke twijgen tot aan de grond. Deze twijgen, vooral die van linde, es en iep, werden 
geoogst als wintervoer voor het vee. Buiten deze open plekken bleef het dichte woud in tact.  
Veel ingrijpender voor het landschap waren de mensen, die we naar de vorm van hun 
aardewerk aanduiden als ‘Trechterbekercultuur’ (3400-2850 v. Chr.). De open plekken 
werden uitgebreid, het bos nog opener, waardoor de planten in de struik- en kruidlaag meer 
kans kregen, en de beweidingsmogelijkheden verder werden vergroot.  
 
Bewoning 
Er bestond in deze periode in Drenthe een grote voorkeur voor bewoning en akkers op de 
arme zanden, zo blijkt uit het werk van Spek (2004). Hier was de bosvegetatie minder zwaar 
ontwikkeld dan op de rijkere keileemplateaus, en daardoor gemakkelijker te ontginningen. 
Overigens waren deze bodems toen veel rijker dan nu het geval is. Waar nu extreem 
verarmde humuspodzolen liggen, lagen toen moderpodzolen. Daarnaast woonde men graag 
in de omgeving van de rijkere keileemplateaus, waar wellicht bosbeweiding voorkwam.  
Uit kaart 8 blijkt dat de nederzettingsvondsten meestal aan de randen van de 
keileemplateaus liggen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er in deze periode ook verder van 
de plateaus nederzettingen hebben gelegen.  
Op het Plateau van Schipborg zien we een afwijking met het Drentse beeld. De 
nederzettingsporen liggen óp het plateau. Mogelijk hangt dit samen met het vrij dikke 
leemarme dekzandpakket op de keileem, waardoor we de plateaus hier kunnen beschouwen 
als overgangen van keileemplateau naar dekzandgebied. De nederzettingen lagen niet te 
ver van water. Vanwege de grote afstand tot de beken, zal men hier gebruik hebben 
gemaakt van water uit de veentjes.  
 
De boerderijen, akkers en weidegebiedjes veranderden regelmatig van plaats. Vrij snel na 
het kappen van het bos verminderde de bodemvruchtbaarheid. Akkers werden verlaten en 
even verderop werd het bos opnieuw ontgonnen. De boerderijen verplaatsten mee. De 
akkers konden eerst nog als weidegebied worden gebruikt, maar langzamerhand kwam het 
bos terug. Vaak kwamen de boeren na verloop van tijd weer terug op dezelfde plek. Binnen 
dit steeds veranderende landschap hadden alleen de hunebedden een vaste ligging.  
 
Hunebedden 
Het nog zichtbare restant van de trechterbekerboeren is hun begraafplaats, het hunebed. 
Vermoedelijk beschikte iedere dorpsgemeenschap over één of enkele bijeengelegen 
hunebedden. De hunebedden waren de eerste menselijke bouwwerken in Drenthe met een 
vaste ligging. In het algemeen lagen 
de hunebedden dicht bij de randen 
van de keileemplateaus. Hier was de 
keileemlaag weggeërodeerd en waren 
veel stenen uit de keileem 
vrijgekomen. De ligging van de 
hunebedden werd daarnaast bepaald 
door hun functie als ‘territorial marker’. 
De indrukwekkende grafmonumenten 
kregen een opvallende plek in een 
open terrein, liefst op de hoge flank 
van een smeltwaterdal, een erosierand 
of op een dekzandrug. 
 
Landschapstypen 
Alleen met het nodige voorbehoud 
kunnen we een beeld geven van het 
landschap in de prehistorie. We 
hangen de vroegere vegetaties op aan 
bodemtypen die slechts grof in kaart 
zijn gebracht. In ons gebied hebben 
we bovendien géén pollenanalyses, 

Afbeelding 1 Reconstructie van een boerderij uit de 
Trechterbekerperiode in het openluchtmuseum van Cloppenburg, Noord-
Duitsland. De reconstructie is gebaseerd op een opgegraven 
huisplattegrond in Ostfriesland. Ondanks de vele vindplaatsen van deze 
cultuur in Drenthe zijn hier tot op heden geen huisplattegronden 
aangetroffen. Afbeelding overgenomen uit Spek (2004).  
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die als bewijs kunnen dienen voor de vroegere vegetatie. Toch willen we een beeld geven 
op basis van de bevindingen elders in Drenthe en redenerend vanuit de bijzonderheden in 
ons gebied.  
 
Veranderend mozaïeklandschap 
Het landschap dat onder invloed van de shifting cultivation ontstond, is door Spek aangeduid 
als ‘veranderend mozaïeklandschap’, een kleinschalig, nog bosrijk landschap met een 
afwisseling van primair bos, secundair bos, zoomvegetaties, struwelen, akkerland, verlaten 
maar begraasd akkerland, halfnatuurlijk grasland en, op de zandigste plekken, plukjes heide. 
Ook in de tijd wisselden deze vegetaties elkaar af, onder invloed van de zich verplaatsende 
mens.  
 
Binnen het veranderend mozaïeklandschap kunnen we uitgaan van twee tendensen.  
Op de armere zanden zal het landschap waarschijnlijk opener zijn geweest. Regeneratie van 
het bos op de armere zanden gebeurde immers trager. Dit is ook een verklaring voor de 
hunebedden in juist deze gebieden: hier kwamen de grafmonumenten het meest tot hun 
recht, en konden ze dienst doen als territorial marker. 
Op het bewoonde plateau van Schipborg was het mozaïeklandschap waarschijnlijk 
geslotener en bosrijker. Het bos liet zich hier moeilijker verwijderen en regenereerde 
gemakkelijker. Mogelijk waren er nog delen met onaangetast oerbos. Meer noordelijk, buiten 
het studiegebied, waar het plateau natter en minder zandig was, is dit zelfs heel 
waarschijnlijk.  
 
Keileemplateaus met dicht bos 
Op de keileemplateaus in en om het studiegebied bleef in deze periode waarschijnlijk, 
analoog aan de situatie elders in Drenthe, gesloten bos bestaan. Aan de randen van de 
plateaus, vooral op de zandiger delen, was dit bos al open gemaakt voor beweiding, 
bewoning en enkele akkers.  
 

3.3 Strubben-Kniphorstbos in het laat- neolithicum en bronstijd 
laat-neolithicum (2800 – 2100 v. Chr.)  Enkelgrafperiode (2800-2450 v. Chr.) 
bronstijd (2100 – 800 v. Chr.)   Klokbekerperiode (2600-1900 v. Chr.) 

 
 
Vanaf het laat-neolithicum bracht de mens onomkeerbare veranderingen aan aan bodem en 
landschap op de Drentse zandgronden. Het bosrijke mozaïeklandschap van de voorgaande 
periode maakte geleidelijk aan plaats voor een veel opener landschap waar plaatselijk de 
eerste heidevelden ontstonden. Een en ander ging gepaard met de vorming van extreem 
arme bodems die, tot op de dag van vandaag, het Drentse landschap zouden bepalen. Spek 
(2004) illustreert dit proces aan de hand van pollenanalyses en gefossiliseerde bodems 
onder hunebedden, grafheuvels, urnenvelden en brandheuvels.  
 
Onder invloed van een toename van de bevolking en een intensiverend landgebruik werden 
de open plekken in het bos in deze periode steeds groter. Vanaf de midden-bronstijd werd 
het vee in de boerderijen gehuisvest. Daardoor kon mest efficiënt worden opgevangen en 
werd doelgerichte bemesting mogelijk. Ook ploegtechnieken werden door innovaties 
verbeterd. 
 
Keerzijde van deze verbeteringen waren de onomkeerbare effecten op de bodem en 
daarmee op de vegetatie die het gevolg waren van het verdwijnen van de bosbedekking.  
Ten eerste trad vernatting van de bodem op. Grassen en heidevegetatie verdampten minder 
water uit de bodem dan de voorgaande bosbedekking, waardoor de grondwaterspiegel ging 
stijgen. Dit effect is juist in gronden met waterstagnerende keileem in de ondergrond tamelijk 
sterk. Waarschijnlijk door deze oorzaak verdwenen boomsoorten als de linde al vroeg uit het 
Drentse landschap. Het is mogelijk dat een deel van de veentjes in ons studiegebied vanaf 
deze periode nat zijn geworden. 
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  Kaart 7  Vondsten uit het laat-neolithicum en de bronstijd
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Ten tweede werd de bodem steeds armer. Dat gebeurde vooral op de leemarme 
zandgronden, zonder keileem in de ondergrond (dekzand en zand in smeltwaterdalen). Door 
het verdwijnen van het bos werd hier het podzoleringsproces versneld en ontstonden 
extreem arme humus- en veldpodzolen. Deze verarming had een onomkeerbare invloed op 
de vegetatie. Terwijl in de voorgaande periode een regeneratie naar bos nog vrij goed 
mogelijk was, bleek dat nu in veel mindere mate het geval.  
 
Bewoning 
Ten opzichte van het midden-
neolithicum zien we dat in ons 
studiegebied de 
nederzettingsvondsten in 
dezelfde gebieden zijn 
gedaan. Aan de randen van 
de keileemplateaus en op het 
zandige, goed ontwaterde 
plateau van Schipborg. Ook in 
deze periode hadden de 
boerderijen nog geen vaste 
ligging. Als de akkers bij een 
nederzetting waren uitgeput, 
dan werd elders een nieuwe 
boerderij gebouwd. Soms 
kwamen ze weer terug op 
vroegere locaties. 
 
 
Grafheuvels 
Opvallend kenmerk van deze 
periode is dat men de doden 
in grafheuvels ging begraven. 
Tot op de dag van vandaag wordt, vooral in het noordwesten van het gebied, het landschap 
gekenmerkt door deze 
grafheuvels. In het studiegebied 
zijn zo’n 60 grafheuvels 
gedocumenteerd. Slechts 
enkelen zijn archeologisch 
onderzocht. Veel grafheuvels uit 
deze periode zijn 
familiegrafheuvels. De oudste 
lijkbijzetting, vaak in een 
boomkist, ligt in het centrale 
deel. Later werden langs de 
rand, en soms ook bovenin de 
heuvel nabijzettingen 
toegevoegd. Hierbij werd de 
heuvel vaak verder opgehoogd. 
Bij onderzoek aan de 
grafheuvels zijn deze bouwfasen 
meestal goed te herkennen. Veel 
heuvels werden omgeven door 
een krans van palen, soms ook 
door een ringsloot of een 
ringwal. Niet alle graven werden 
met een heuvel geaccentueerd. 
Mogelijk zijn sommige heuvels afgedekt geweest met veldkeien. Ook vlakgraven zonder 
heuvel kwamen voor.  
 
Urnenvelden 
In de late bronstijd en de vroege ijzertijd (1200-500 v. Chr.) werden de doden verbrand en 
vervolgens, al of niet in een urn, begraven in een kleine heuvel met een greppel eromheen. 

Afbeelding 2 De grafheuvels uit het laat-neolithicum worden onderverdeeld in die 
van de enkelgraf- en de klokbekercultuur. Op de foto een grafheuvel uit de 
enkelgrafcultuur die in 1952 is onderzocht. Van de doden zelf is, afgezien van wat 
kieskapsels, niets bewaard gebleven. In dit geval heeft zich een aftekening van de 
dode in het zand gevormd. De grafgift bestond uit een groenstenen bijl. 
(Overgenomen uit Jager, 1992)

Afbeelding 3 Urnenveld ten westen van de handgranatenbaan. Op de 
achtergrond zijn 5 kleine heuvels, gedateerd in de late bronstijd / vroege ijzertijd, 
te zien. Doordat deze heuvels niet zijn gerestaureerd, zijn ze niet met gras 
begroeid. De grotere heuvel op de voorgrond stamt waarschijnlijk uit het laat-
neolithicum of de vroege bronstijd (foto Overland 159).  
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Deze heuvels lagen vaak in groepen bij elkaar. Een dergelijke groep heuvels wordt een 
urnenveld genoemd.  
In het gebied liggen twee urnenvelden die samenhangen met de twee woongebieden. In het 
noorden, in het dekzandgebied dat de zuidgrens van de strubben vormt, ligt een nog min of 
meer compleet urnenveld. Het bijbehorende woongebied lag op het zandige keileemplateau 
van Schipborg. In het zuiden liggen drie grafheuvels waarvan Jager verondersteld dat het de 
restanten zijn van een urnenveld. Het bijbehorende woongebied lag aan de randen van de 
omliggende keileemplateaus.  
 
Twee landschapstypen 
Onder het in 3.2 genoemde voorbehoud, kunnen we enkele uitspraken doen over het 
vroegere landschap.  
 
Open parklandschap op de arme zandgronden 
Waarschijnlijk zullen de armere zanden in ons studiegebied als gevolg van de 
bodemverarming overeenkomen met het beeld dat Spek (2004) daarvan schetst: een open 
parklandschap met een vegetatie van kruiden en heide, afgewisseld met verspreid staande 
bomen, struwelen en boomgroepen. Als het bos hier al de kans kreeg om terug te komen, 
was het een eiken-berkenbos.  
 
Geslotener parklandschap  
Op het bewoonde keileemplateau van Schipborg verarmde de bodem niet. Daar waar akkers 
en weidegebiedjes werden verlaten, kon het bos gemakkelijk weer terug komen. Op plekken 
waar het bos door begrazing niet terugkwam, ontstond geen heide, maar een kruidenrijke 
vegetatie. Wellicht leek het landschap hier nog op het veranderende mozaïeklandschap uit 
de voorgaande periode.  
 
Gesloten bos op de keileemplateaus 
Op de meeste Drentse keileemplateaus lag in deze periode nog bos. Met uitzondering van 
het plateau van Schipborg, zal dit ook met de keileemplateaus in ons gebied het geval 
geweest zijn. De randen, waar nederzettingen met akkers en weidegebieden lagen, zullen 
ten opzichte van de vorige periode waarschijnlijk zijn uitgebreid.  
 

3.4 Strubben-Kniphorstbos in de ijzertijd en Romeinse tijd 
ijzertijd (800 –12 v. Chr.) 
Romeinse tijd (12 v. Chr. – 400 n. Chr.) 

 
De groei van de bevolking, de toenemende exploitatie van het land door de mens, en het 
opener worden van het landschap zette zich in de ijzertijd in versterkte mate voort.  
Overal in Drenthe nam het aantal nederzettingen en begraafplaatsen toe. Het intensieve 
landgebruik noopte tot grootscheepse veranderingen. Een deel van de Drentse bevolking 
trok naar de kustgebieden. Ook lokaal waren er verschuivingen. Nederzettingsgebieden die 
sinds het neolithicum op de arme zandgronden, vaak aan de rand van keileemplateaus, 
hadden gelegen, verplaatsten zich in veel gevallen tot boven op de keileemplateaus.  
 
Bewoning 
Ten opzichte van de voorgaande periode zien we dat de bewoningsgebieden die buiten de 
keileemgebieden liggen, lijken te zijn verlaten. We hebben in het gebied nu grofweg twee 
bewoningsgebieden, een op het keileemplateau van Schipborg en een op die van Anloo. In 
de ijzertijd verspreidde de bewoning zich hier waarschijnlijk van de randen over het hele 
plateau van Anloo. Op het plateau van Schipborg was er mogelijk ook een uitbreiding, hier 
naar het noorden toe, waar het plateau natter en lemiger was en waar mogelijk nog bos lag.  
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Kaart 8   Vondsten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd 
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Jager (mondelinge mededeling) vermoed overigens dat de bewoning niet beperkt was tot de 
nederzettingsterreinen die op de kaart zijn aangegeven, maar zich uitstrekte over de hele 
plateaus. Dat er in het gebied van de strubben weinig vondsten zijn gedaan, komt door de 
dichte begroeiing aldaar. Ook onder de es van Schipborg kunnen vondsten liggen.  
Het is mogelijk dat de bevolking later weer is afgenomen. Spek noemt paleo-ecologen die 
constateren dat vanaf de midden-Romeinse tijd in heel Drenthe de bevolking afnam door 
vernatting. Op het hooggelegen zandige plateau van Schipborg zal deze vernatting weinig 
invloed hebben gehad.  
 
Celtic fields 
De uitgebreidheid van de bewoning komt onder andere doordat deze verspreid lag op celtic 
fields, structuren van vierkante tot ruitvormige akkertjes, die vele tientallen ha groot konden 
zijn. Ze werden aangelegd vanaf de late bronstijd en waren soms tot in de Romeinse tijd in 
gebruik. Het gebruik was vrij extensief. De bewoning ‘zwierf’ over de veldjes. Verlaten 
akkertjes moesten na een braakperiode van tientallen jaren weer opnieuw ontdaan worden 
van opslag en zode. De wallen ontstonden doordat de opslag en de zode op de randen van 
de akkers werden gegooid. De akkertjes hadden een doorsnede van rond de dertig meter. 
De zandwallen waren 30 tot 100 cm hoog en vele meters breed.  
 
Overigens hebben de celtic fields verschillende gebruiksstadia, en dus een verschillend 
landschappelijk aanzien gehad. Spek (2004, hfdst 4) gaat hier uitgebreid op in.  
Gezien de nederzettingsvondsten is het te verwachten dat er zowel op het keileemplateau 
van Schipborg als op die van Anloo celtic fields liggen. In het zuiden is er een celtic field 
bekend, waarvan de wallen op kaart 9 zijn afgebeeld. Deze wallen zijn alleen op luchtfoto’s, 
en dus niet in het veld, zichtbaar. Groenewoudt (2005) gaat er van uit dat dit celtic field in de 
2e of 1e eeuw moet zijn verlaten, en dat de bewoning en het akkerland zich naar het zuiden 
moeten hebben verplaatst.  
In het noorden zijn tot op heden geen sporen van een celtic field gevonden. De 
bosbedekking en de bedekking door de es van Schipborg zijn hiervoor mogelijke oorzaken. 
Op het AHN-beeld zijn echter enkele lijnen met een onderlinge afstand van zo’n 30 meter 
zichtbaar, die niet samenhangen met recente topografie of met de geomorfologie. Ze 
hebben bovendien een andere richting dat de meeste karrensporen. Veldonderzoek zal 
moeten uitwijzen of hier sprake is van wallen van een celtic field.  
 
Brandheuvels 
De urnenvelden van de late 
bronstijd en vroege ijzertijd zijn 
in de voorgaande periode 
behandeld. In de latere ijzertijd, 
ongeveer tot het jaar 0, 
ontstonden weer grotere 
grafheuvels die brandheuvels 
worden genoemd. Ze bedekken 
de as van de dode en de 
brandstapelresten. Deze 
grafheuvels liggen in twee 
clusters op zandruggen in het 
noorden van het gebied. 
Opvallend is dat, op één 
exemplaar na, bij het zuidelijke 
keileemplateau géén 
brandheuvels liggen. Mogelijk 
liggen ze verder zuidelijk, of zijn 
ze verloren gegaan bij de latere 
zandverstuiving in het 
zuidoosten van het gebied. Jager gaat er van uit, afgaande op het reliëf op oude kaarten, dat 
er meer heuvels hebben gelegen.  
 
 
 

Afbeelding 4 Zandrug met daarop brandheuvels (rechts) die een laagte omgeeft 
(linksachter) ((foto Overland 162). 
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Landschap  
Onder het in 3.2 genoemde voorbehoud, kunnen we weer enkele uitspraken doen over het 
vroegere landschap  
 
Parklandschap en open heide 
Op de armere zanden ging een steeds groter gedeelte van de bodem podzoleren. 
Waarschijnlijk werden de plukken bos schaarser, en nam heide steeds meer de plaats in van 
kruiden en grassen. Het is mogelijk dat er lokaal al verstuiving optrad. Waarschijnlijk 
gebeurde dit ter plekke van wegen of langs veedriften. Het is mogelijk dat de openheid door 
een bewoningsterugval aan het einde van deze periode weer afnam.  
 
Celtic fields, boomopslag 
De bewoonde keileemplateaus, (die van Anloo en Schipborg), werden gedomineerd door de 
celtic-fieldstructuur. Het landschap op het plateau was waarschijnlijk boomrijker dan op de 
armere zanden. Immers het regenererend vermogen van het bos was vrij groot, en op de 
braakliggende akkertjes in de celtic fields groeide opslag op. Naast de akkers en de bosjes 
waren er kruidige open plekken en struwelen. Heide kwam hier nog weinig voor.  
 
Open graslanden in de beekdalen en lage gronden 
Op de lage gronden buiten het gebied werd het landschap opener, waarschijnlijk doordat 
hier intensiever werd begraasd.  
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4 Landschappelijke aspecten van de zichtbare 
archeologie 

 
In dit hoofdstuk gaan we in op de zichtbaarheid en ligging van de archeologische 
monumenten in het landschap, zowel wat betreft hun zichtbaarheid bij de aanleg, als die in 
het tegenwoordige landschap (zie kaartbijlage 1). De nummers van grafmonumenten die we 
in dit hoofdstuk noemen staan aangegeven op kaart 16 (in hoofdstuk 9). 
 

4.1 Ligging in het oorspronkelijke landschap 
Uit het bouwen van de hunebedden en het opwerpen van de grafheuvels blijkt dat men 
behoefte had om de doden een zichtbare plek in het landschap te geven. In deze paragraaf 
behandelen we de aspecten die daarbij een rol speelden.  
 
Openheid 
De hunebedden en 
grafheuvels liggen zonder 
uitzondering op arme 
zanden. Al vanaf het 
midden-neolithicum 
ontstond hier een zekere 
mate van openheid, die 
maakte dat de 
hunebedden en later ook 
de grafheuvels vanaf 
enige afstand zichtbaar 
waren. Dankzij deze 
openheid konden 
hunebedden dienst doen 
als territorial marker. De 
openheid is, mogelijk met 
een onderbreking in de 
laat-Romeinse tijd en de 
Merovingische tijd, bewaard gebleven totdat in de 19e eeuw de heide werd bebost en de 
overgebleven heide langzaam dichtgroeide.  
 
Afstand tot het cultuurland 
De Hunebedden en de verspreid liggende grafheuvels uit het neolithicum en de bronstijd 
liggen in veel gevallen tamelijk ver van de bekende nederzettingsgebieden. Dit kan 
betekenen dat men ofwel 
de afstand geen probleem 
vond, ófwel dat andere 
factoren zoals 
territoriumafbakening 
bepalend waren voor de 
ligging van de heuvel, 
ófwel dat er op de armere 
zandgronden tóch wel 
nederzettingen lagen 
(zoals elders in Drenthe 
veelal het geval was), 
waarvan echter nog geen 
resten zijn gevonden.  

Afbeelding 5 Opgraving van van Giffen in de Generaalsheuvel (no 81 op kaart 
16)  in 1952. Goed te zien is hoe open het landschap toen nog was. Op de achtergrond 
liggen landbouwgronden die inmiddels zijn bebost (foto beschikbaar gesteld door Sake 
Jager).

Afbeelding 6 Deze grafheuvel, ten zuidwesten van de schietbaan, is een van de weinige 
grafheuvels die nog in open heide liggen. Op de achtergrond de uitlopers van de 
strubben. Naar het westen toe (achter ons) moet uitzicht zijn geweest op de laagten van 
het Hunzedal. Dit uitzicht is verdwenen door het productiebos langs de N34. De paaltjes 
rond de heuvel dienden als markering, zodat de heuvel bij militaire oefeningen niet werd 
beschadigd.  (foto Overland 147). 
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Kaart 9 Hoogteligging van grafheuvels en hunebedden, op AHN-beeld. Vooral in het noorden liggen de grafmonumenten 
duidelijk hoger in het landschap. In het middengebied liggen ze minder geprononceerd. Hier is de ligging aan een 
prehistorische route aannemelijk. 
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Duidelijk is dat men, vooral vanaf de late bronstijd, de begraafplaatsen graag dichtbij de 
nederzettingen had. Op het plateau van Schipborg werden de grafheuvels opgeworpen op 
de zandruggen en –duinen die het bewoonde plateau omzoomden. 
 
Geprononceerde ligging met uitzicht 
De urnenvelden van de late bronstijd en de ijzertijd en de brandheuvels van de late ijzertijd 
werden vrijwel allemaal op hoge punten in het landschap gelegd. Dit geldt ook voor een van 
de hunebedden: D7 (nr. 41 op kaart 16). Bijzonder fraai is de met brandheuvels bezaaide 
paraboolduin direct ten zuiden van de Schipborger Es. De brandheuvels kijken uit op een 
laagte die door de paraboolduin wordt omarmd. Verder westelijk was er uitzicht op de laagte 
van het Schipborger Diepje. Het is mogelijk dat deze laagte in de late ijzertijd al vrij van 
broekbos was, waardoor er een ver uitzicht bestond.  
Ook de twee grafheuvelgroepen meer oostelijk, en de twee losse grafheuvels bij de 
schietbaan liggen duidelijk op ruggen. De groep ten noorden van het Boekweitenveentje lag 
op het hoogste punt dat de Hondsrug hier had. Indien het gebied volledig open zou zijn 
geweest, was naar alle kanten uitzicht mogelijk. Omdat er op het plateau van Schipborg 
waarschijnlijk altijd vrij veel begroeiing is geweest, was er in noordelijke richting 
waarschijnlijk minder uitzicht.  
Meer naar het zuiden hebben de heuvels uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd een 
minder uitgesproken hoogteligging. Het terrein is hier ook minder geaccidenteerd. Het is 
mogelijk dat er bij verstuiving in het uiterste zuidoosten grafheuvels zijn verdwenen of 
begraven. Op zo ongeveer de enige rug die hier niet verstoven is, direct ten oosten van de 
camping, liggen twee grafheuvels, waarvan Jager vermoedt dat het de restanten zijn van 
een groter urnenveld.  
 
Op het AHN-beeld van kaart 9 is de relatie van de grafheuvels met de hoogteligging goed te 
zien.  
 
Ligging langs wegen 
De Hondsrug was al vroeg in de 
prehistorie een van de weinige 
mogelijkheden om met droge 
voeten vanaf het zuiden tot ver in 
het noorden van Nederland en 
Duitsland te komen. Bij zo’n route 
moeten we niet denken aan een 
weg, maar meer aan een voetpad 
of karrenspoor dat van 
nederzetting naar nederzetting 
leidde, meerdere tracés kon 
hebben en op de heide 
gemakkelijk kon worden verlegd.  
 
Het is aannemelijk dat de ligging 
van een route een rol heeft 
gespeeld bij het opwerpen van 
grafheuvels of hunebedden. Men 
streefde immers naar 
zichtbaarheid, en zichtbaarheid 
vereiste toeschouwers. Jager ziet 
op grond van lineaire patronen in 
de ligging van de hunebedden en 
grafheuvels een relatie tussen 
begraafplaatsen en prehistorische 
routes. Hij zette de grafheuvels en 
hunebedden op een kaart, en 
ontdekte een gesloten snoer van 
begravingen tussen Eext en 
Zuidlaren.  
Vooral de grafheuvels in het 
zuiden van het gebied passen 

Afbeelding 7 Lineair patroon in de ligging van grafmonumenten rond het 
studiegebied (overgenomen uit Jager, 1993).  
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goed in dit snoer.  
 
Hoewel ook in het noorden de grafheuvels in de buurt van routes hebben gelegen, lijken hier 
de al genoemde factoren (hoge ligging, arme zandgronden, ligging dicht bij cultuurland) 
bepalender voor de ligging van de grafheuvels. De grafheuvels liggen in groepen en niet aan 
een eenduidig aan te wijzen tracé.  
 
Karrensporen 
De sporen van karren werden 
vaak verlegd. Als een spoor 
onbegaanbaar was geworden 
ging men er gewoon naast rijden. 
Zo ontstonden brede bundels 
karrensporen, die nu overal in 
het studiegebied voorkomen. 
Jager heeft deze karrensporen in 
beeld gebracht. Kaartbijlage 1 
geeft er een beeld van.  
Doordat de vegetatie door de 
karren kapot werd gereden, ging 
het zand ter plekke van de 
sporen vaak verstuiven. 
Zandruggen en duintjes kunnen 
dus vanuit sporen zijn ontstaan.  
Waarschijnlijk is het door 
karrensporen ontstane reliëf 
grotendeels pas ontstaan, nadat 
in de middeleeuwen de stad 
Groningen ontstond (Mondelinge 
mededeling Elerie). Spek (1993, 
blz. 230) wijst er op dat een deel van de sporen erg oud kunnen zijn. Bij een grondboring 
aan de oostkant van het heideterrein ten zuiden van de schietbaan vond hij binnen 1,5 meter 
diepte drie goed ontwikkelde haarpodzolen boven op elkaar. Het is mogelijk, maar niet 
zeker, dat dit stuifzand van prehistorische ouderdom is. Het vormde zich op plekken waar de 
vegetatie kapot is gemaakt, mogelijk bij een weg, maar veedriften of zelfs akkers zijn ook 
verstuivingsbronnen.  
 

4.2 Huidige verschijningsvorm 
 
De hunebedden in het 
gebied hebben niet meer 
hun oorspronkelijke vorm. 
Van oorsprong vormden 
de stenen geraamtes een 
grafkelder. De ruimtes 
tussen de grote draag- en 
dekstenen waren opgevuld 
met kleinere stenen. Het 
geheel lag ingebed in een 
aarden heuvel met daarin 
een kleine toegang naar 
de kelder. De aarden 
heuvel, de kleinere stenen 
en ook een deel van de 
grote stenen zijn 
verdwenen, doordat de 
hunebedden in de 
afgelopen eeuwen als 
steengroeven zijn 

Afbeelding 9 Hunebed D7 (no. 41) ligt tamelijk geïsoleerd. Mogelijk is dat de 
reden dat hier nog zeldzame mossen op groeien. In het grootste deel van de prehistorie 
tot in de 20e eeuw was dit Hunebed veel prominenter aanwezig, op een zandrug in een 
min of meer open landschap (foto Overland 041).  

Afbeelding 8 Ten zuidoosten van de Galgenberg is het productiebos 
weggekapt en wordt de opkomende vegetatie gemaaid, waardoor de relatie 
tussen de diep uitgesleten karrensporen (op de voorgrond) en de grafheuvels 
(twee stuks op de achtergrond) goed is te zien (foto Overland 170). 
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geëxploiteerd.  
Op de kaart staan ook twee geheel verdwenen hunebedden. Ze zijn ontdekt in de jaren 90. 
Ze zijn nog herkenbaar als langwerpige kuil die ontstond door het uitgraven van de stenen 
(mededeling Jager).  
Het hunebed D7 (nr. 41) is de groeiplaats van het zeldzame Ongenerfd hunebedmos. Deze 
rode-lijstsoort groeit op hunebedden en silicaatrijke zwerfstenen. Ook de iets minder 
zeldzame Hunebed-
bisschopsmuts komt op 
dit hunebed voor. De 
geïsoleerde ligging van 
het Hunebed is 
waarschijnlijk de oorzaak 
van het overleven van 
deze soorten. Men denkt 
dat recreatie (klauterende 
jeugd) de oorzaak is van 
het verdwijnen van deze 
soorten op andere 
hunebedden (IKC-N, 
1998).  
 
We hebben geen 
gegevens over de grootte 
en vorm van de 
afzonderlijke grafheuvels. 
Vooral de grootte varieert 
sterk. De grootte is niet 
zomaar te relateren aan 
een periode. We kunnen 
echter wel zeggen dat de heuvels die in de late bronstijd en de vroege ijzertijd zijn 
aangelegd, en die bijeenliggen in zogenaamde urnenvelden, over het algemeen kleiner zijn. 
Verder geldt dat heuvels, uit welke periode dan ook, die in fasen zijn opgebouwd en 
meerdere graven bevatten, 
meestal groter zijn.  
De meeste grafheuvels zijn rond 
van vorm. Vier grafheuvels 
hebben een langwerpige vorm. 
Op kaartbijlage 1 staat 
aangegeven welke dat zijn. De 
Generaalsheuvel (no 81) kreeg 
zijn naam van de soldaten, die in 
het gebied in de 20e eeuw 
oefenden, vanwege zijn 
bijzondere grootte.  
 
Vrijwel alle grafheuvels in het 
gebied zijn in de jaren ‘90 
gerestaureerd. Restauratie hield 
in dat de heuvels zijn 
geconsolideerd. Gaten werden 
weer met zand gevuld en het 
hele heuvellichaam werd 
opgehoogd met 10 cm zand. Ook 
zijn vaak bomen verwijderd om beschadigingen door wortelgroei of door omvallen van 
bomen te voorkomen. Het streven was om geel zand te gebruiken bij de restauratie. Omdat 
in een aantal gevallen rijker zwart zand is gebruikt is er op deze heuvels een rijkere 
plantengroei. Door de extra lichthoeveelheid wordt dit nog bevorderd. Gevolg is dat de met 
groen gras begroeide heuvels nu vaak scherp aftekenen tegen de donkerdere kleuren van 
het omliggende bos of heide.  
Grafheuvels 44 t/m 53 van het urnenveld bij de handgranatenbaan zijn niet gerestaureerd.  
 

Afbeelding 10 Twee grote grafheuvels. De voorste is onlangs gerestaureerd. 
Doordat het opgebrachte zand iets rijker is dan het oorspronkelijke materiaal, is de 
heuvel begroeid geraakt met gras, waardoor de heuvel in de schemering groen oplicht. 
Op de achtergrond de Generaalsheuvel. Deze is in de jaren ’50 opgegraven door van 
Giffen en vervolgens gerestaureerd. Deze heeft een vegetatie die meer overeenkomt met 
de omgeving (foto Overland, 184). 

Afbeelding 11 Recreatief medegebruik van hunebed D8 (nr 70 op kaart 
16) (foto Overland 064). 
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Op de kaart staan ook de verdwenen grafheuvels aangegeven. Er zijn zeven plekken 
waarvan we weten dat er ooit grafheuvels hebben gelegen. De grafheuvels die bij 
ontginningen zijn opgenomen in akkerland, zijn in het veld meestal helemaal onzichtbaar 
geworden. Op luchtfoto’s zijn ze door een verkleuring van het maaiveld vaak nog wel te 
herkennen. In het natuurgebied liggen drie verdwenen grafheuvels. Ze zijn in het verleden 
waarschijnlijk afgegraven door boeren die zand wonnen. In veel gevallen zijn de lage randen 
niet afgegraven, zodat er nog een onopvallend rond walletje zichtbaar kan zijn. Eén heuvel is 
verdwenen bij de aanleg van de handgranatenbaan. De heuvel op het driemarkenpunt (no 
62) is inmiddels weer gerestaureerd.  
 
Het is mogelijk dat er onder de essen van Anloo en Schipborg nog meer grafheuvels schuil 
gaan. Ook kunnen door verstuiving of door het rijden met karren grafheuvels verloren zijn 
gegaan. De archeoloog Jager verwacht dat er bij de ontginningen van de 19e en 20e eeuw 
niet al te veel grafheuvels zijn verdwenen. Vaak ontgon men niet op plekken met 
grafheuvels. Bovendien werden over het algemeen de vochtiger gronden ontgonnen, terwijl 
de meeste grafheuvels op de drogere zandruggen liggen.  
 

4.3 De exacte ligging van de grafheuvels 
De grafheuvels zijn op de kaart weergegeven volgens de coördinaten die ze in nationale 
systeem Archis hebben. Helaas komt het regelmatig voor dat de werkelijke ligging van een 
grafheuvel afwijkt. In overleg met archeoloog Jager, die alle grafheuvels kent, hebben we 
een aantal afwijkingen kunnen corrigeren. De kaarten geven nu het goede beeld van de 
ligging, hoewel op groot detail nog afwijkingen kunnen bestaan. Er zijn twee grafheuvels 
(no’s 901 en 902) waarvan de ligging onzeker is. De afstand tot hun werkelijke ligging kan 
enkele tientallen meters zijn. Een van de grafheuvels (onduidelijk welke) is recent 
gerestaureerd. Een andere is grotendeels verdwenen.  
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5 Landschapsontwikkeling in historische tijd 
 
 

5.1 Strubben-Kniphorstbos in de vroege middeleeuwen  
Merovingische tijd:  450 – 725 
Karolingische tijd:  725 – 1050  
 
De landschapsontwikkeling in de vroege middeleeuwen kunnen we alleen indirect afleiden. 
Er zijn nog geen geschreven bronnen en we beschikken niet over pollenanalyses, die een 
beeld geven van de vroegere vegetatie en een exacte datering van dat het vegetatiebeeld 
mogelijk maken.  
 
We weten dat in het grootste deel van Nederland vanaf de laat-Romeinse tijd en gedurende 
de Merovingische tijd ontvolking moet hebben plaats gevonden. Op de West-Veluwe nam 
door deze ontvolking tot in de 9e eeuw het bos weer toe, zelfs op uiterst arme 
humuspodzolen (Neefjes, 2006).  
 
Of deze ontvolking zich ook in ons studiegebied heeft voor gedaan weten we niet zeker. Wel 
weten we dat ook in ons gebied bos ontstond op prehistorisch cultuurland. We kunnen dit 
afleiden uit de honderden meilerkuilen die Groenewoudt (2005) ter plekke van het celtic field 
bij de camping heeft gevonden en die zijn gedateerd van de 1e eeuw v. Chr. tot in de 
Karolingische tijd (met een hiaat tussen de 4e en 8e eeuw). 
Hieruit leidt hij af dat het celtic field in de 2e of 1e eeuw v. Chr. moet zijn verlaten, waarna het 
dichtgroeide met bos. De bewoningskern verschoof hierbij naar het zuiden, en kwam 
uiteindelijk op het keileemplateau, maar dichter bij het beekdal te liggen. Dat op extreem 
arme veldpodzolen2 bos kon ontstaan, is een aanwijzing dat de gebruiksdruk in het begin 
van de vroege middeleeuwen vrij laag moet zijn geweest.  
Ook de bewoning op het plateau van Schipborg verschoof. De nederzetting en de akkers 
bleven op het plateau liggen, maar verplaatsten in de richting van de beek. Net als elders in 
Drenthe kregen Anloo en Schipborg in de loop van de vroege middeleeuwen een vaste 
ligging. Tot in de 19e eeuw zou er geen bewoning of beakkering in ons gebied terugkomen. 
Hierdoor konden prehistorische grondsporen zoals grafheuvels en ondergrondse 
nederzettingsresten zich tot op de dag van vandaag handhaven.  
 
Ook uit plaats- en veldnamen kunnen we afleiden dat in en rond het studiegebied een bosrijk 
landschap moet hebben gelegen. Op de Noordes van Anloo liggen volgens Elerie (1993) 
Rötakkers en Rötkampen, waarschijnlijk verwijzend naar het wordt roden, naar het bos dat 
werd gerooid bij het ontginnen van de akkers. Op de es van Annen liggen de Holtkampen, 
de Holtakkers, de Looakkers en de Hogenbosakkers. Anloo zou bovendien betekenen: ‘op 
een hoge zandgrond gelegen bos’. Overigens zijn er de laatste jaren twijfels aan de 
betekenis loo, dat in zoveel vroegmiddeleeuwse plaatsnamen voorkomt. Spek (2004) legt 
veel meer de nadruk op de betekenis van open plek in het bos. Deze betekenis sluit dan 
meer aan bij het beeld dat we al in de prehistorie hadden van het landschap. Een landschap 
waarin bosrestanten worden afgewisseld met open gebieden. 
 
Deze bossen, en ook de holten die we in de volgende paragraaf zullen noemen, lagen voor 
een groot deel op de lemigere gronden op de keileemplateaus, in gebieden die in de 
prehistorie nog bewoond waren geweest. Er moet dus in de vroege middeleeuwen (en 
mogelijk al in de late ijzertijd) een landschappelijke omwenteling hebben plaatsgehad: van 
bewoond gebied met akkers, weidegebiedjes, boerderijen en bosrestanten, naar een min of 
meer gesloten opgaand bos, waar (althans in de late middeleeuwen) doelbewust naar 
houtproductie werd gestreefd. Dat relatief goede gronden als bos werden bestemd, geeft 
aan dat waarde werd gehecht aan houtproductie. Blijkbaar werd hout een schaars product. 
Mogelijk speelde het verdwijnen van het bos op de armere zanden een rol bij deze hogere 

                                                      
2 Deze gronden lagen hier volgens de Bodemkaart van Nederland. Eigenlijk is deze kaart te grof om op dit detail 
uitspraken te doen. Het is niet uitgesloten dat de meilerkuilen net op de rand van het keileemplateau liggen.   
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waardering van het hout. Groenewoudt oppert een toenemende vraag naar hout door 
ijzerwinning en –bewerking, waar grote hoeveelheden houtskool voor nodig zijn.  
 
Landschap 
In de vroege middeleeuwen zien we dus weer een landschappelijke tweedeling. Op de 
rijkere plateaus van Schipborg en Anloo ontstaat, buiten de verplaatste nederzettingen, een 
bosrijk landschap. Ook op de armere gronden kwam bos terug. Dit bos moet opener en 
minder zwaar zijn geweest. Er zullen gemakkelijk weer open plekken in zijn ontstaan door 
beweiding, kap of branden.  
 

5.2 Strubben – Kniphorstbos in de Late middeleeuwen tot ca 1800 
 

De ontwikkeling van holten en bossen 
Elerie (1993) beschrijft uitgebreid 
de schriftelijke bronnen die in de 
loop van de late middeleeuwen 
gaan vloeien. De bossen op de 
keileemplateaus worden dan 
voor het eerst genoemd. Ze 
staan bekend als de ‘holten’, de 
Drentse benaming voor bossen 
waar opgaand timmerhout werd 
geoogst. 
Een vroege vermelding van een 
holt in ons studiegebied is het 
Borckerholt in 1332. Elerie 
(1993) reconstrueert dit bos in 
een zone rond de Schipborger 
Es, daar waar nu nog steeds de 
Schipborger strubben liggen. Uit 
de willekeur van 1332 blijkt ook 
dat de Schipborgers hun bos 
beschermen. Er wordt geregeld 
dat, in ieder geval de 
Zuidlaarders, het holt niet mogen 
‘houweden ofte snoeyeden’.  
Bodemkundig lag dit bos op de 
rijkere zanden van het 
keileemplateau van Schipborg. 
Ook op het keileemplateau van 
Anloo lag bos, dat in een willekeur 
van 1684 ‘Dickebuss’ (dikbos, 
aanduiding voor kreupelhout, 
mededeling Spek) wordt 
genoemd. Spek en Elerie (1993) 
vermoeden dat dit bos op een 
strook met moderpodzolen lag, die 
ze aantroffen in een zone langs de 
Noordes.  
 
Uit de bronnen blijkt hoezeer het 
bos in de late middeleeuwen al op 
zijn retour was. Uit oorkondes, 
pachtvoorschriften, en willekeuren 
blijkt dat men het bos trachtte te 
behouden met nieuwe regels. Zo 
werd de bosbeweiding, die hier al 
sinds de prehistorie werd 

Afbeelding 13 Strub iets ten westen van de stormbaan. In 1900 werd dit 
gebied gekarteerd als open heide. Deze strub was toen mogelijk al aanwezig, 
maar door de vraat van schapen nauwelijks zichtbaar (foto Overland 146) 

Afbeelding 12 In 1900 leek het bos rond de Schipborger Es in niets meer 
op het opgaande middeleeuwse holt dat hier heeft gelegen. Toch kunnen we de 
gradiënt van de dichtheid van het bos nog herkennen op de kaart. Direct rond 
de es gesloten bos, in 1900 in gebruik als hakhout. Verder er vanaf wordt het 
bos (ook in gebruik als hakhout) opener. Nog verder lag er waarschijnlijk een 
zone met lage, nauwelijks zichtbare struiken, die niet als bos werden 
gekarteerd. 
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toegepast, steeds strenger gereguleerd. Regels tegen overmatig akeren, waarbij varkens de 
eikels vreten, worden regelmatig genoemd. Ook het winnen van strooistel en het weiden van 
schapen wordt van strenge regels voorzien of geheel verboden. Voor het grootste deel van 
de Drentse holten was dit tevergeefs. Het Dickbos in Anloo bijvoorbeeld, verdween in de 
loop van de zeventiende en de achttiende eeuw. Op de Franse Kaart van 1812 is er niets 
meer van te zien. Ook de holten rond Zuidlaren en Annen verdwenen.  
 
In de loop van de middeleeuwen en de nieuwe tijd werd ook het Borckerholt aangetast, zo 
blijkt uit de bronnen (Elerie 1993). Blijkbaar heeft houtkap, overbeweiding, en strooiselroof 
hier zijn tol geëist. Het bos was hiervoor extra gevoelig vanwege het vrij lage leemgehalte in 
de bodem. De meeste andere Drentse holten liggen op lemigere en vochtigere plaatsen 
(Spek, 1993).  
Dat het Borckerholt, hoewel sterk aangetast, niet geheel verdween kan verschillende 
redenen hebben. Mogelijk hadden de Schipborgers zich strenge regels gesteld bij het 
veldgebruik. Mogelijk had Schipborg voldoende veldgronden om het vee te laten grazen, 
waardoor het holt kon worden ontzien. Mogelijk speelde ook de invloed van buitenstaanders 
een rol. Op de Veluwe blijkt dat mede-eigendom van het bos door machtige niet-boeren, 
goed heeft geholpen tegen agrarische overexploitatie van het bos (Neefjes, 2006). Het 
Fraterhuis in Groningen bezat drie erven in Schipborg, en daarmee een medeaandeel in het 
bos.  

Gradiënt holt – strubben - heide  
Lange tijd moet een zonering in de dichtheid van het bos hebben bestaan. Aan de kant van 
de heide, waar schapen graasden, werd het holt het meest uitgeput. Hier waren twee 
processen gaande. Enerzijds was er aanvoer van eikels door schapen die ook in het holt 
graasden. Daardoor kwamen hier nieuwe boompjes op. Anderzijds werden de uitlopende 
twijgen steeds weer opnieuw aangevreten. (Waterbolk, 1992). Hier ontstond de typische 
strubbenvorm: laagblijvende struiken, mogelijk met dikke stamvoeten, die verspreid stonden 
op de heide. Het is goed mogelijk dat deze struiken nauwelijks zichtbaar waren, en het 
landschap oogde als open heide. Op de kaarten van 1900 zien we deze struiken niet 
gekarteerd, hoewel ze waarschijnlijk wel aanwezig waren.  
Aan de kant van de es was de invloed van de schapen geringer. Hier bleef het holtkarakter 
langer gehandhaafd, en stonden de eiken dichter op elkaar. Een aanwijzing dat schapen nog 
in de 18e en 19e eeuw niet in het holt kwamen, is de afwezigheid van een eswal langs de 
Schipborger Es3. Waarschijnlijk was deze niet nodig, omdat er vanuit het holt geen schapen 
de es op konden lopen. Op de Noordes van Anloo is in 1900 wél een duidelijke eswal te 
zien. Hier was het holt in de 17e eeuw geheel verdwenen.  
 
In de loop van de 19e eeuw waren het holt en de strubben in gebruik als hakhout. Dat blijkt 
althans uit de eerste kadasterkaart van omstreeks 1830, die het tegenwoordige 
strubbengebied aanduidt als ‘hakbosch’. Het hakhoutgebruik in de 19e eeuw heeft 
waarschijnlijk te maken met de hoge prijzen voor looistof in deze periode.  
In hoofdstuk 6 behandelen we de landschapstypen die zijn voortgekomen uit holt, hakhout 
en strubben.  

De ontwikkeling van de heide  
In de loop van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd ontstond de volkomen openheid die 
kenmerkend was voor het heidelandschap dat we zien op de kaart van 1812. Elerie (1993) 
noemt reisverslagen waaruit blijkt hoe indrukwekkend de vergezichten moeten zijn geweest. 
Torenspitsen, grafheuvels en hunebedden vormden de bakens, waarop men zich kon 
oriënteren. De monotone eindeloosheid van de heide werd niet altijd op prijs gesteld. Elerie 
citeert de Italiaanse reiziger Admondo de Amicis, die de heide omschrijft als ‘een 
naargeestige vlakte. Wanneer men meent aan het einde der heide te zijn, begint de heide 
weer; mager struikgewas volgt op mager struikgewas, eenzaamheid op eenzaamheid”.  
De openheid kon ontstaan dankzij het landbouwsysteem dat de heide gebruikte als gebied 
om vee te laten grazen, strooisel te verzamelen en plaggen te steken, zonder dat daar 
bemesting tegenover stond. Gedurende vele eeuwen werden de toch al arme gronden van 
                                                      
3 Het is niet helemaal uitgesloten dat er wél een houtwal was, maar dat deze in de 20e eeuw is opgeruimd, toen ook 
de overgang tussen es en bos werd rechtgetrokken. Omdat ook op de kaart van 1900 geen wal is te zien, gaan we 
hier niet van uit.  
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voedingsstoffen ontdaan. Hergroei van bomen was moeilijk en werd bovendien verhinderd 
door het grazende vee.  
 
Begrazing, verarming en verdroging 
Tot 1500 waren het vooral runderen, paarden en varkens die de bossen en heidevelden 
begraasden. De mest van het vee werd gebruikt om de vruchtbaarheid van de akkers te 
verhogen. Aan het eind van de 15e eeuw deed het schaap zijn intrede. Deze was beter in 
staat om op de schraler wordende heide zijn kostje bijeen te scharrelen. Bovendien bestond 
er een grote vraag naar wol.  
Elerie (1993) laat zien dat het de schapenteelt al snel enorm in omvang toenam en leidde tot 
een grote beweidingdruk. Al snel verschijnen er daarom voorschiften over het maximaal te 
houden schapen per boerderij.  
Behalve door voorschriften werd het aantal schapen in toom gehouden door ziekten. Elerie 
noemt leverbotziekte die veroorzaakt wordt door een platworm. De platworm leeft in slakjes 
in veentjes en natte heide. Deze ziekte is waarschijnlijk een belangrijke aanleiding geweest 
om de heide vanaf 1750 beter te ontwateren. Er werden toen een aantal greppels, 
zogenaamde ‘waterlossingen’ gegraven. Behalve dat de heide onder invloed van de 
begrazing verarmde, was dus ook het opdrogen van de heide een indirect gevolg.  
Na 1750 kon de schapenteelt verder groeien om in de eerste helft van de 19e eeuw de 
grootste omvang te bereiken. In 1811 hadden de buurschappen Zuidlaren, Anloo, Annen, en 
Schipborg samen zo’n 2600 rammen, ooien en lammeren (Elerie, 1993).  
 
Plaggen 
Behalve bron voor wol en vlees, was het schaap een belangrijke mestleverancier. Deze 
mest werd in de stal opgevangen in strooisel dat werd gewonnen in het bos of op de heide. 
Elerie laat zien dat al in 1332 ‘hartstreynge’ werd verzameld. Hiermee werd waarschijnlijk 
hard strooisel bedoeld dat op de heide werd gemaaid. In de loop van de tijd werd het 
strooisel sneller weggestoken dan dat het zich kon herstellen. De boeren gingen toen dieper 
steken, en namen steeds vaker zand mee bij het plaggen. Spek (2004) heeft aangetoond dat 
dit in Drenthe vanaf de 17e eeuw gebeurde. Vanaf die tijd werd op de essen een zogenaamd 
plaggendek gevormd, die ontstond uit zand dat met de plaggen meekwam. Net als de 
begrazing, werd ook het plaggen door de marken gereguleerd met voorschriften. Na het 
plaggen moest de heide een aantal jaren de tijd krijgen om zich te kunnen herstellen.  
 
Grondstoffen 
Grondstoffenwinning was een nevenfunctie van de heide. Leem gebruikte men als 
bouwmateriaal en als grondstof voor stalvloeren. We hebben in ons gebied geen 
aanwijzingen voor leemwinning, en we zien er geen sporen van in het veld. De boeren van 
Schipborg haalden hun leem uit een dobbe ten zuiden van de Zuides van Zuidlaren.  
Stenengraven gebeurde tot 1700 vooral voor eigen gebruik. Vanaf de 18e eeuw werd dit een 
commerciële activiteit. De stenen werden gebruikt om te bouwen, voor de verharding van 
wegen en voor dijkbeschoeiing. Behalve dat stenen werden gegraven, werden ook de 
stenen van hunebedden en scheistenen op markegrenzen gebruikt. De grootste stenen 
werden met buskruit opgeblazen. Het stenengraven kon aanzienlijke schade toebrengen aan 
de heidevegetatie. Om deze reden probeerden de markebesturen de winning te beperken of 
zelfs te verbieden. In ons gebied kan een deel van het microreliëf zijn ontstaan door 
stenengraven. Dit reliëf is niet gekarteerd.  
Turfwinning ging, door de overvloed aan veen in het Hunzedal, pas in de 19e eeuw een rol 
spelen. In die periode veranderde een deel van de nog aanwezige veentjes in het gebied in 
watertjes Met uitzondering van het Addersveentje, Boekweitenveentje en het veentje bij de 
Handgranatenbaan, zijn de meeste van deze watertjes door ontwatering weer verdwenen.  
 

De ontwikkeling van het stuifzand 
De combinatie van begrazing en verdroging maakte dat de heide rond 1800 steeds minder in 
staat was om zich te herstellen, nadat de vegetatie was verwijderd door plaggen, 
stenengraven of kapotrijden door karren. Vooral langs routes ontstonden toen stuifduinen. 
Het ontstaan van stuifzanden is dus van tamelijk recente datum. In ons studiegebied was het 
stuiven ook vrij snel onder controle. Elerie (1993) laat zien dat het niet nodig was om de 
schapenhouderij te beperken. Wel werd het plaggen en de begrazing strakker 
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georganiseerd, waarbij centraal werd bepaald waar en in welke periode kon worden 
geplagd. In ons studiegebied ontstond zo een in grootte beperkt stuifzand van hooguit 
enkele tientallen ha. Daarnaast waren er zeer lokale stuifzandjes verspreid over het 
dekzandgebied en de smeltwaterdalen. Deze ontstonden vooral langs wegen.  
 

De ontwikkeling van marke en markegrenzen 
De marke was het gemeenschappelijk gebruikte buitengebied van de buurschappen. In ons 
studiegebied liggen de veldgronden van vier marken. Die van Schipborg en van Anloo 
beslaan het grootste deel van ons studiegebied. In het oosten liggen de vroegere 
veldgronden van Zuidlaren en Annen (zie ook kaart 11).  
De marken worden voor het eerst genoemd in de late middeleeuwen. Dan verschijnen ook 
de eerste voorschiften die het gebruik van de holten en de heide regelen.  
Het is mogelijk dat de organisatievormen en territoriumindelingen die aan de marke 
voorafgingen veel ouder zijn en al in de prehistorie bestonden. Gedurende een groot deel 
van de prehistorie zien we steeds dezelfde bewoningskernen, die zich later samenvoegen 
tot twee bewoningscentra. Een op het plateau van Schipborg en een aan de randen van (en 
later op) het plateau van Anloo. Dit is een belangrijke aanwijzing, maar geen bewijs voor 
bewoningscontinuïteit. Immers, het is goed denkbaar dat er perioden van eeuwen geweest 
zijn waarin door epidemieën, oorlog of andere 
rampen tijdelijk geen bewoning was. Latere 
nieuwvestiging gebeurde dan weer opnieuw op 
de gronden die toen blijkbaar geschikt waren 
voor de landbouw.  
 
Het grondgebruik (verzamelen van hout, 
begrazen) strekte zich tot ver buiten de 
bewoonde gebieden uit. In de loop van de tijd 
moeten de boeren van de verschillende 
woongebieden de exclusieve rechten op de door 
hen gebruikte veldgronden hebben geclaimd. Zo 
ontstonden langzamerhand grenzen tussen de 
territoria, de latere marken. Dit proces was 
waarschijnlijk al gaande in de prehistorie, maar 
had zich in de middeleeuwen en zelfs in de 
nieuwe tijd nog niet voltooid. Elerie (1993) toont 
aan dat er in de middeleeuwen weliswaar 
grenzen waren, maar dat daarnaast ook sprake 
was van een vloeiende situatie, waarin 
buurschappen ook rechten hebben buiten de 
eigen marke. Zo hadden in 1332 de Borckers 
(van Schipborg) het recht om hun beesten tot in 
de latere Zuidlaarder marke te drijven om deze 
rond het Borckermeer te weiden. Andersom 
mochten de Zuidlaarders plaggen in de latere 
marke van Schipborg, met uitzondering van het 
holt. Naarmate het veldgebruik intensiever werd, 
ontstonden er conflicten over het grondgebruik, 
die meer en meer noopten tot het nauwkeurig 
vaststellen van de grenzen. Elerie beschrijft 
uitgebreid de juridische procedures die hiervan het gevolg waren. Bij getuigenissen die bij 
deze procedures werden gedaan, vormen een belangrijke bron voor de beschrijving van het 
vroegere landgebruik en het landschap. De oudste is een in het Latijn opgestelde willekeur 
uit 1332, waarbij Schipborg en Zuidlaren overeenstemming bereiken over gebruiksrechten 
en begrenzingen. De willekeur noemt verschillende veentjes, de Galgenberg en het 
Borckermeer als grenspunten.  
 
In de loop der eeuwen blijkt telkens weer verwarring over de grenzen. Het blijkt dat op de 
onbewoonde veldgronden een groot gebrek is aan duidelijk herkenbare punten met een 
eenduidige naam. In ons gebied ligt eigenlijk maar één punt waarover al sinds 1332 bij de 

Afbeelding 14  Elerie (1993) reconstrueerde de ligging van 
de in 1332 genoemde landschapselementen met de Franse 
kaart van 1812, en kwam zo tot deze kaart.  
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verschillende marken overeenstemming bestond over zowel de naam als de ligging: de 
Galgenberg. Een ander punt is het (inmiddels verdwenen) Borckermeer, net buiten het 
gebied. Ook de hunebedden, andere grafheuvels, veentjes en sommige duintjes zullen 
ongetwijfeld bekend zijn geweest. In de loop der eeuwen veranderde echter hun naam, 
waardoor afspraken eeuwen later weer opnieuw ter discussie werden gesteld en 
grensconflicten opnieuw oplaaiden. Nadat overeenstemming werd bereikt, werden 
grensstenen gelegd, die in de eeuwen daarna weer konden verdwijnen of in vergetelheid 
konden raken.  
Pas op 10 oktober 1810 werd de laatste grens in ons gebied, die tussen Annen en Anloo 
definitief vastgesteld. De Galgenberg, al die tijd een centraal punt in de grensbesprekingen, 
zou het meest logische viermarkenpunt zijn geweest tussen Annen, Anloo, Zuidlaren en 
Schipborg. Echter, de vertegenwoordigers van Anloo kwamen deze dag met de eis om de 
grens enkele honderden meters oostelijker te leggen. Waarschijnlijk omdat het zeer 
stuifgevoelige, droge en arme zanden betrof, ging Annen akkoord. Er ontstond zo een nieuw 
driemarkenpunt op een grafheuvel iets ten noordoosten van de Galgenberg.  
 
De markegrenzen werden vroeger zichtbaar gemaakt met grensstenen, en mogelijk ook met 
greppels of opgeworpen heuveltjes. Vrijwel al deze tekens zijn verdwenen, of niet meer 
bekend. Nog bij de aanleg van de N34 verdwenen nog twee oude grensstenen. Alléén de 
grenssteen op de Galgenberg bestaat nog.  
Spoedig na de definitieve vaststelling van de grenzen werden de marken ontbonden. De 
gronden werden verdeeld en verkocht. Vaak bleven de grenzen bestaan als 
eigendomsgrens. Soms werden ze pas in tweede instantie goed zichtbaar omdat ze de 
grens gingen vormen van latere ontginningen, bebossingen of doordat er een weg langs 
werd gelegd. De markegrens tussen Zuidlaren enerzijds en Schipborg, Annen en Anloo 
anderzijds bestaat nu nog als gemeentegrens.  
Op kaart 11 zijn de nog zichtbare markegrenzen te zien (zie hoofdstuk 6). 
 

De ontwikkeling van wegen en routes 
 
Net als in de prehistorie 
bleef de relatief droge 
Hondsrug in historische 
tijden een belangrijke 
verkeersroute. De brede 
bundels karrensporen (al 
genoemd in hoofdstuk 4) 
ontstonden waarschijnlijk 
grotendeels in en na de 
late middeleeuwen. 
Naarmate de stad 
Groningen in belang 
toenam, zal ook het 
vrachtverkeer met karren 
zijn toegenomen. De route 
van Groningen naar 
Coevorden liep door ons 
gebied. Deze belangrijke 
route had de status van 
‘Herenweg’, en werd 
Groningerwegh genoemd 
in het al eerder 
aangehaalde document van 1332. Er was ook een route over de Rolderrug. Door ons 
gebied, ongeveer vanaf de Galgenberg naar Schipborg, liep een verbindingsweg tussen de 
twee routes. Behalve deze routes waren er secundaire routes tussen de buurschappen en 
routes van boerderijen naar het veld. De karrensporen zijn meestal enkele decimeters tot 
een meter diepte.  
 

Afbeelding 15 Begin van een veldspoor bij Zuidlaren. Tekening van Egbert van 
Drielst, eind 18e eeuw (overgenomen uit Elerie, 1992). 
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Het is waarschijnlijk dat ook zandruggen en duintjes deels door het vroegere verkeer kunnen 
worden verklaard, hoewel ze in gebieden liggen, die volgens kaart 5 tot het dekzand worden 
gerekend. Het zand ging hier ter plekke van de sporen vaak verstuiven. De inmiddels 
begroeide zandruggen en duintjes begeleiden nog vaak de oude sporen.  
 
Het onderhoud van de wegen berustte vanouds bij 
de marken. De boeren moesten te diep uitgesleten 
sporen opvullen, om te voorkomen dat karren zouden 
omslaan. Een probleem vormde het verschil in 
asbreedtes van de wagens. De ene wagen kon 
daardoor niet in het spoor van de andere rijden. Dit 
verklaart het verschil in spoorbreedtes die nog in de 
heide te zien zijn.  
De overheid trachtte dit op te lossen door eind 17e 
eeuw werd het Hollands Spoor als voorgeschreven 
asbreedte in te voeren op de belangrijkste wegen, de 
zogenaamde Herenwegen. De Oude Zuidlaarderweg 
is een van de herenwegen waar deze maat is 
ingevoerd.  
 
Door uniformering van asbreedtes en door beter 
wegbeheer kregen de wegen langzamerhand een 
vaste ligging. Dit begon met de herenwegen en 
gebeurde later ook met de andere wegen. Daarnaast 
werden in de 19e en 20e eeuw nog nieuwe wegen 
aangelegd. In hoofdstuk 6 staat een toelichting op de 
kaart met oude wegen.  
 
 

5.3 Strubben-Kniphorstbos na 1800 
 
De verdeling van de marken  
Aan het gezamenlijk bezit van de heidegronden kwam in de 19e eeuw een eind. Al in de 18e 
eeuw werd gediscussieerd over het opdelen van de markegronden. De elite van die dagen 
hoopte de woeste gronden productief te kunnen maken voor met name land- en bosbouw. 
Overigens, vaak zonder dat men goed op de hoogte was van de onmisbare rol die de heide 
speelde in het landbouwsysteem. Door wettelijke maatregelen werden de publiekrechtelijke 
bevoegdheden van de marke al in 1810 beëindigd. Een nieuwe wet in 1837 dwong de 
markebesturen om de heide te verdelen onder de gerechtigden.  
 
Omstreeks 1850 werden de verdelingsplannen voor de marken in ons gebied vastgesteld. Er 
was sprake van hoofdverdelingen die weer onderverdeeld waren in lotten, die door loting 
aan de waardeelhouders werden toegewezen. De nieuwe grenzen werden in het veld 
aangegeven door greppels ofwel ‘risten’. Vooral de risten in de strubben van Schipborg zijn 
tegenwoordig nog goed zichtbaar. Ze zijn echter nooit op moderne kaarten gekarteerd, 
waardoor we ze ook in onze studie niet op kaarten aan kunnen geven. Hier zou veldwerk in 
combinatie met studie van de markeverdelingskaarten voor nodig zijn.  
In het markeverdelingsplan werden ook nieuwe wegen en waterlossingen opgenomen.  
 
Overigens bleef op de heide nog lange tijd de begrazing met schapen en het plaggen 
doorgaan. Pas nadat nieuwe meststoffen zoals guano en kunstmest in algemeen gebruik 
kwamen, kon hieraan een eind komen. Een belangrijke functie van het schaap, als 
mestleverancier voor de akkers, kwam te vervallen. Ook het plaggen van de heide werd een 
steeds minder voorkomende bezigheid.  
 
Nieuw grootgrondbezit 
Door het vervallen van de oude functies van de heide werden eigendomsverschuivingen 
mogelijk. De boeren kregen minder interesse in de heide, maar juist meer voor de 
vruchtbare en vochtige beekdalen, die door de verdeling beter konden ontwaterd en 

Afbeelding 16 De officiële tracés Groningen – 
Coevorden (Overgenomen uit Elerie, 1993). 
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bewerkt. De boeren ruilden of verkochten daarom de hoger gelegen heidegronden, 
waardoor welgestelde particulieren de kans kregen om hier tot aaneengesloten grondbezit te 
komen en bos aan te planten. In ons gebied kreeg de familie Kniphorst op deze manier een 
groot deel van het huidige studiegebied in handen, dat ze in bos legden.  
Een deel van het bos kreeg een buitenkarakter. Hier verscheen een buitenhuis in de vorm 
van een houten chalet, met een vijver, een belvedère en een boswachtershuis. In het 
omliggende bos stonden meer loofbomen, zoals beuk (zie § 7.5).  
 
Landbouwontginningen 
De familie Kröller-Müller legde, net buiten ons studiegebied, aan de andere kant van de 
Borgweg, grootschalig nieuwe landbouwgrond op de heide aan. Op de nieuwe 
landbouwgronden werd door Belagen proefboerderij ‘De Schipborg’ gebouwd.  
De landbouwgronden aan de Borgweg die binnen ons studiegebied liggen, zijn ontgonnen 
door keuters. Het waren arbeiders die op proefboerderij ‘De Schipborg’ werkten en zo aan 
een bestaan als zelfstandige boer konden werken (mededeling Elerie).  
Ook aan de oostkant van het studiegebied, in de voormalige marken van Zuidlaren en Anloo, 
vonden planmatiger en grootschaliger ontginningen plaats. Hier ontstond een grootschaliger 
landbouwgebied, met rechthoekig tot strookvormig ingedeelde percelen. Binnen ons 
studiegebied zijn deze landbouwgronden inmiddels allemaal weer bos geworden, waarin de 
rationele indeling nog te herkennen is. (zie ook § 6.1, landschapstype 14). 
 
Defensie 
In 1938 kocht het ministerie van Defensie de heidevelden van Schipborg en het 
Kniphorstbos aan voor militair gebruik (Jager, 1993). De ontginning van de heide werd 
daarmee tot staan gebracht. In de jaren veertig en vijftig werden nog een aantal reeds 
ontgonnen percelen aan het militaire terrein toegevoegd en bebost. Archeologisch van 
belang is dat de deze vroegere landbouwpercelen over het algemeen niet diep zijn bewerkt. 
Alleen de zode en de loodzandlaag werden gemengd. Het grovere natuurlijke reliëf (grotere 
zandruggen) kon hier bewaard blijven. Kleinschaliger reliëf, zoals karrensporen, verdween.  
Een deel van de bestaande wegen werd door de Heidemij in de jaren zestig aangelegd in 
opdracht van Defensie. Het militair gebruik was betrekkelijk kleinschalig. In het noorden werd 
het terrein deels werkelijk door Defensie ingericht. Hier lagen twee schietbanen, een gebouw 
met opslag, kantoor, wachtruimte en werkplaats, een handgranatenbaan en een stormbaan 
met hindernissen. Hier lagen ook enkele woningen van Defensie, waaronder dat van de 
opzichter van de schietbaan. In het zuiden, in het Kniphorstbos werden in het heide- en 
boslandschap bivak’s ingericht en vonden allerlei militaire oefeningen plaats, zoals 
kaartleesoefeningen en gevechtssimulaties (jager, 1993).  
In de jaren tachtig waren er plannen om het gebruik grootschaliger te maken, door het 
gebied aan te wijzen als EOT (Eenheids Oefen Terrein). Onder andere vanwege de 
belangrijke cultuurhistorische waarden werd hier van af gezien. In 2006 werd het gebied 
overgedragen aan Staatsbosbeheer.  
Op kaart 12 staan de nog in het landschap zichtbare resten van het militaire gebruik. Er is 
geen onderzoek gedaan naar de mogelijke cultuurhistorische waardering van deze resten. 
Wel kunnen we stellen dat deze resten net als de hunebedden en de grafheuvels een 
essentieel hoofdstuk uit de geschiedenis van het gebied verkondigen. Immers, zonder het 
militaire gebruik zou de 20e-eeuwse landschapsontwikkeling heel anders zijn verlopen.  
 
Tweede wereldoorlog 
Er zijn enkele sporen uit het eind van de Tweede Wereldoorlog (zie § 6.4) . De Canadese 
bevrijders die naar Groningen oprukten, gebruikten hiervoor de Oude Zuidlaarderweg. Vanaf 
de Hondsrug, mogelijk ook vanuit ons studiegebied, werden stellingen bij de stad bestookt. 
Mogelijk heeft de loopgraaf (zie § 6.4) met deze activiteiten te maken. Verspreid over het 
gebied liggen vier bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
De aanleg van de N34 
De aanleg van de N34 was vooral voor het noorden van het gebied ingrijpend. De laagte van 
het Borckermeer, overigens sinds de 20e jaren al ontwaterd en getransformeerd in 
landbouwgebied, werd voorgoed van de rest van het gebied afgesneden. De Oude 
Zuidlaarderweg, ooit de belangrijke route van Groningen naar Coevorden over de Hondsrug, 
is sindsdien geen doorgaande weg meer.  
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De bezittingen van Defensie bepaalden de ligging van de weg die daardoor een met een 
boog van Zuidlaren naar Annen en Anloo loopt. Het gebied werd door de aanleg van de N34 
wat bosrijker. Landbouwgronden ten westen van de Galgenberg werden van het 
landbouwgebied van Annen afgesneden, in gebruik genomen door Defensie en bebost.  
 
Andere activiteiten 
Sinds 1946 organiseerde Stichting Noordelijk Pinksterkamp het grote jaarlijkse Pinksterkamp 
in het gebied. Het evenement groeide uit tot een massale attractie met duizenden 
kampeerders, die verspreid over het gebied hun tenten, latrines, veldkeuken etc. opzetten. 
Inmiddels is het Pinksterkamp verplaatst, ede vanwege de natuur- en historische waarden.  
Eens per jaar werd de ‘Motorcross van Anloo’ gehouden. Het is mogelijk dat van de 
Pinksterkampen, de motorcross of andere activiteiten grondsporen (vuurkuilen, latrines, 
uitgesleten crosssporen) overgebleven zijn. Bij gebrek aan informatie staan deze niet op de 
kaarten.  
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6 Historisch-geografische kartering 
 
De historisch-geografische kartering is er op gericht om historische kenmerken in het huidige 
landschap te beschrijven en te verklaren. Dat gebeurde door middel van kaartvergelijking 
(huidige kaart, Franse kaart (1812) en Bonnekaarten (1900 en later) en literatuurstudie. 
Omdat geen veldwerk is verricht (met uitzondering van 2 dagen foto’s maken), is de 
informatie over het huidige aanzien van de landschapstypen beperkt. Toch doen we 
uitspraken over het huidige landschapsbeeld, waarbij een risico bestaat dat de situatie in het 
veld afwijkt van het in het onderstaande beschrevene. Zowel de landschapstypen zijn in 
kaart gebracht (§ 6.1), als de historische wegen, wallen, grenzen, waterlopen, militaire 
objecten en andere bijzondere punten (§ 6.2 t/m 6.5).  
 
Om de begroeiing aan te duiden, gebruiken we begrippen die we vooraf moeten toelichten.  
Heide: Al het niet-cultuurland met een lage vegetatie noemen we heide. In de praktijk 
kunnen hier ook gras, riet, mossen of korstmossen groeien.  
Verdichte heide: Deze categorie is toegevoegd omdat er gebieden zijn die op recente 
topografische kaarten (90er jaren) nog als heide staan aangegeven, maar langzamerhand 
een boskarakter gaan vertonen. Er zou informatie verloren gaan als we deze gebieden 
simpelweg als bos aan zouden duiden. Daartegenover staat dat deze typering niet erg 
afgebakend en nogal arbitrair is. De indeling is gebaseerd op recente luchtfoto’s en op grof 
ingedeelde topografische kaarten en niet op veldwerk. Het betekent dat deze categorie in 
het veld soms als tamelijk open heide en soms als tamelijk dicht bos kan overkomen.  
 

6.1 Landschapstypen 
De landschapstypen zijn weergegeven in kaartbijlage 2. Deze kaart kan op twee manieren 
worden beschouwd.  
 
Als we de kaart in zijn geheel bekijken zien we dat het gebied is op te delen in deelgebieden 
met landschappelijke structuren. Er zijn gebieden die duidelijk in cultuur zijn gebracht 
(productiebos, landbouwgrond, beboste landbouwgronden), meestal ontsloten met rechte 
wegen en paden. Hier kunnen ook wallen, lanen en waterlossingen liggen. Daarnaast zijn er 
niet-in-cultuurgebrachte gebieden (heide, spontaan bos, oud bos). Hier ligt geen 
wegenpatroon dat het gebied systematisch toegankelijk maakt. De wegen zijn vaak minder 
recht. Ook hier kunnen (niet in kaart gebrachte) wallen of greppels liggen, die te maken 
hebben met de markeverdeling. Deze zijn vaak verscholen in het bos en niet meer zichtbaar 
als perceelsgrens. Een tussenvorm zijn de gebieden waar plannen voor bebossingen zijn 
gemaakt, waar wel boswallen en rechte wegen liggen, maar waar nooit meer productiebos is 
aangelegd. Binnen het systematische wegenpatroon ligt hier heide en spontaan bos.  
 
Als we alle afzonderlijke legenda-eenheden bekijken krijgen we een idee van de vegetatie- 
en landschapsontwikkelingen, en . Hiervan zijn afgeleide kaarten te maken met het 
vegetatie- en landschapsbeeld in 1812 en 1900 (zie kaart 13 en 14). 
 

A Oude ontginningen 
1 Es 

Een klein deel van het 
studiegebied ligt op de es van 
Schipborg. Vanwege de zeer 
kleine oppervlakte gaan we hier 
heel kort op in. De es van 
Schipborg heeft een open 
karakter. Omdat de es in gebruik 
is als akkerbouwgebied komen 
er geen zichtbare 
perceelsscheidingen (hagen, 

Afbeelding 17 De es van Schipborg met uitzicht op De Strubben (foto Overland 
003).  
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prikkeldraad) in voor. De 
bebouwing was vanouds 
geconcentreerd in de buurschap 
Schipborg, hoewel de boerderij 
midden op de es daar al in de 
19e eeuw aanwezig was.  
 
De es wordt sinds de 
middeleeuwen bemest met mest 
van vee aangevuld en gemengd 
met strooisel en plaggen uit het 
bos en van de heide. Sinds de 
17e eeuw werden zandige 
plaggen gestoken, waardoor de 
es werd opgehoogd. Het stukje 
es in ons studiegebied is 
volgens de bodemkaart 30 a 50 
cm opgehoogd.  
 
De openheid van de es vormt 
een scherp contrast met het 
hogere eikenhout van de 
strubben. De overgang van es 
naar strubben is tegenwoordig 
een rechte lijn. Die was vroeger 
bochtiger. Dit hangt samen met 
een 20e-eeuwse nieuwe indeling 
van de es van Schipborg. Het is 
dus mogelijk dat een klein deel 
van deze landschapseenheid 
vroeger bos is geweest. 
Op de aard van de overgang es 
–strubben gaan we uitgebreider 
in in § 6.3. 
 

2 Heide op oud cultuurland 
Doordat de bochtige esranden 
van Schipborg in de 20e eeuw 
zijn rechtgetrokken, zijn kleine 
delen van de vroegere es 
verwilderd. Een zo’n plek was 
groot genoeg om op de kaart te 
kunnen weergeven. Omdat hier 
sprake is van een lage vegetatie 
duiden we dit aan als heide, 
hoewel er in de praktijk vooral 
varens groeien. 
 

3 Bos op oud cultuurland 
Vroeger had de Schipborger es 
een grote oostelijke lob, die nu 
grotendeels onder bos ligt. In de 
loop van de 19e en 20e eeuw 
werd dit stuk es bebost. Het 
zuidelijk deel werd al in de 19e 
eeuw bebost. Uit de eerste 
bosstatistiek van 1938 blijkt dat 
dit hakhout was. Dit bos, met 

Afbeelding 18 Heide op voormalige es, op een plek waar de begrenzing van 
Schipborger Es is rechtgetrokken. De vegetatie bestaat vooral uit varens (foto 
Overland 141).

Afbeelding 19 Deze nog met eiken beplante eswal ligt nu in bos, maar lag 
vroeger tussen bouwland en de met heide begroeide paraboolduin ten zuiden 
van de Schipborger Es. Hij beschermde vroeger het inmiddels met naaldbos 
beboste bouwland op de achtergrond (foto Overland 137). 

Afbeelding 19 Dit pad is de grens tussen oud bos (links) en bebost cultuurland 
(rechts). Van het cultuurland is het de vraag of het lang als akker in gebruik is 
geweest. In de 1e helft van de 20e eeuw lag hier weer heide. Buiten dit perceel 
met recent geplant naaldhout staat er ook ouder eikenbos op de vroegere es 
(foto Overland 011). 
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voornamelijk zomereik, lijkt nu op het aangrenzende oude bos (eenheid 4). Het noordelijk 
deel van deze lob was eerst nog heide en werd pas in de tweede helft van de 20e eeuw 
bebost. Hier staan nu sparren.  
Verder is er een klein kampje, direct grenzend aan de paraboolduin ten zuiden van de es in 
de 20e eeuw bebost.  
Op bebost oud cultuurland kunnen historische relicten verborgen zijn. In het zuiden geldt dat 
voor wallen die het kampje omgrensden. 
 
 

B Oude bossen 
 
Oude bossen noemen we die bossen die zijn voortgekomen uit het bos dat in 1812 op de 
Franse Kaart is aangegeven.  
 
Het bos rondom de Schipborger es wordt vaak in zijn geheel aangeduid als Schipborger 
Strubben. We willen hier een onderscheid in maken. Een deel van het bos bestaat uit 
opgaand bos dat in de 19e en het begin van de 20e eeuw gesloten hakhout was. Een ander 
deel is voortgekomen uit zeer open bos of uit heide met eikenstruiken. Juist in deze 
gebieden vinden we de typische boomvorm die nu meestal bekend staat als strub, een kring 
van wijd uit elkaar staande boomstammen. Schipborg is, volgens Waterbolk (1992), de enige 
plaats in Drenthe, waar over een vrij groot gebied de overgang van de strubben naar de 
heide nog intact is. In het onderstaande zullen we zien dat deze overgang via allerlei 
tussenfasen verloopt.  

4 Oud bos uit hakhout op voormalig holt  
Het Schipborger Holt omzoomde vroeger de Schipborger es. Het tegenwoordige bos wordt 
vaak tot De Strubben gerekend. Hier willen we het daar echter van onderscheiden. Zowel de 
vroegere als de huidige verschijningsvorm verschilt met die van de meer oostelijk gelegen 
strubben.  
 
holtfase 
De geschiedenis van de holten wordt uit de doeken gedaan in hoofdstuk 5. Hier gaan we 
meer in op de verschijningsvorm. Het holt bestond uit opgaand bos. Spek (1993) gaat aan 
de hand van schriftelijke bronnen in op de vroegere vegetatie in het holt. Naast eiken worden 
hazelaars genoemd. Waarschijnlijk bestond de ondergroei voor een belangrijk deel uit 
varens. In de 18e eeuw was het holt verworden tot een zwaar aangetast bos. Het was niet 
meer echt gesloten en bevatte weinig hoog opgaande bomen meer, zo blijkt uit bronnen. 
Toch was het bos in 1812 nog niet verdwenen, zo blijkt uit de Franse kaart.  
 
hakhoutfase 
In de 19e eeuw werden opgaande bossen (holten in Drenthe, boombos elders in Nederland) 
zeldzaam, omdat veel bos werd omgezet naar hakhout. Dat gebeurde ook met het 
Schipborger Holt, zo blijkt uit de eerste kadasterkaart van omstreeks 1830. Die geeft al het 
bos rond de Schipborger Es aan als ‘hakbosch’ aangegeven. Ook volgens de Eerste 
Bosstatistiek 1938 – 1942 bestond het bos uit hakhout. Direct rond de es was dit hakhout 
min of meer gesloten, zo blijkt uit de kaart van 1900. Meer oostelijk werd het hakhout 
afgewisseld met heide (eenheid 5). Bij de markeverdeling werd het gesloten hakhout 
omgrensd met een nieuwe weg, de huidige Holle Drift. Ook wij zullen deze weg in grote 
lijnen beschouwen als grens van deze landschapseenheid. 
 
Het is denkbaar dat door de hakhoutexploitatie een deel van de boomsoorten uit het holt is 
verdwenen, en dat de eikenstruiken bevoordeeld zijn. Het is ook denkbaar dat in het hakhout 
werd gespit. Men dacht dat dit de bodemvruchtbaarheid ten goede kwam. In het hakhout 
werden kuilen gegraven, waarin men ging staan om de stammetjes te zagen. Deze vroegere 
zaagkuilen kunnen het oppervlak nog steeds erg onregelmatig maken (Waterbolk, 1992). De 
hakhoutexploitatie duurde voort tot de tweede wereldoorlog.  
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bosfase 
In de loop van de 20e eeuw werden de hakhoutstoven weer omgevormd tot opgaand bos. In 
de 20e eeuw werd binnen het oude bos ook herplant en tussengeplant.  
 
Huidig aanzien 
In het bos staan (waarschijnlijk) geen bomen meer uit het vroegere holt en tussen de eiken 
staan exoten als dennen en sparren. Dat maakt het bos historisch gezien minder interessant 
dan andere oude holten of dan de malebossen op de Veluwe. Toch is het mogelijk dat er, 
vooral wat betreft de eiken, veel inheems genetisch materiaal in het bos is. Dat geldt ook 
voor de ondergroei. Mogelijk komen sommige eiken, via een tussenstap als hakhout, 
rechtstreeks voort uit de eiken van het holt. Tussen de eiken staan nu vrij veel andere 
bomen, waaronder dennen en sparren.  
 
In het vroegere holt kunnen oude historische elementen liggen. Het is waarschijnlijk dat in de 
bodem nederzettingsresten aanwezig zijn. Doordat het bos relatief dicht was, en ondergroei 
van varens had, zijn hier relatief weinig archeologische vondsten gedaan, terwijl de 
vestigingsomstandigheden vergelijkbaar zijn geweest met vondstgebieden elders op het 
plateau van Schipborg. Daarnaast liggen er greppels, zogenaamde risters, die werden 
gegraven om na de markeverdeling de verschillende private eigendommen aan te geven. 
Omdat geen veldwerk is gedaan, zijn deze risters niet afzonderlijk in kaart aangebracht. 
Andere mogelijke grondsporen zijn karrensporen, wallen, zaagkuilen (uit de tijd van de 
hakhoutcultuur) en mogelijk resten van een celtic field dat hier kan hebben gelegen.  
Opvallend is dat de ondergroei nog steeds vaak uit varens bestaat.  
 

 
Afbeelding 20 Twee bostypen aan weerszijden van de Holle Drift. Links bos dat is voortgekomen uit min of 
meer gesloten hakhout dat weer is voortgekomen uit het Schipborger Holt (eenheid 4). We zien opgaand bos, waar 
coniferen tussen zijn geplant. Ook is hier een ondergroei van adelaarsvaren zichtbaar. Rechts bos dat is 
voorgekomen uit een landschap waar heide werd afgewisseld met hakhout en eikenstruiken (eenheid 5). Ter hoogte 
van de Holle Drift was dit bostype tamelijk gesloten en waren de open heidegebiedjes beperkt van omvang. De 
twee bostypen lijken hier daarom op elkaar, maar toch zijn verschillen te zien. Het bos rechts is ieler en heeft geen 
ondergroei van varens. Na het beëindigen van de hakhoutcultuur is hier waarschijnlijk nooit meer bosexploitatie 
geweest. Er zijn geen exoten tussen geplant, en het hakhout is niet omgevormd naar opgaand bos. Hier en daar 
zien we een boomkring die is opgekomen uit een hakhoutstronk of uit een door schapen aangevreten heidestruik. 
De stammen van deze boomkringen hadden, in tegenstelling tot dezelfde eenheid meer zuidoostelijk, relatief weinig 
ruimte om naar buiten te groeien, en groeien daarom omhoog (foto Overland 139 en 140).  

5 Oud bos uit heide met hakhout op voormalig bos 
Net als de voorgaande eenheid werd dit bostype in 1800 als bos gekarteerd. Net als de 
voorgaande eenheid staat het aangegeven als hakbosch op de eerste kadasterkaart en als 
hakhout op de eerste bosstatistiek. Uit de topografische kaarten van 1898 en de eerste helft 
van de 20e eeuw blijkt dat dit bos toen veel opener was dan de voorgaande eenheid. Het 
staat gekarteerd als een afwisseling van heide en plukken bos.  
Dicht bij de Holle Drift was het bos het meest gesloten, omdat de begrazing minder intensief 
was. Nadat voor de laatste keer hakhout is weggezaagd, is het bos aan zijn lot overgelaten. 
Hier staat nu ook gesloten bos, dat lijkt op de voorgaande eenheid. Er komen echter nog vrij 
veel boomkringen voor die waarschijnlijk op zijn gekomen uit een hakhoutstoof. Naar de 
heide toe werd de schapenvraat steeds erger. Vandaar dat in dit landschapstype in een 
gradiënt overgaat naar dat van eenheid 6.  
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6 Oud bos uit heide op 
voormalig bos 

Dit gebied werd nog in 1812 als 
bos gekarteerd, maar was 
hoogstwaarschijnlijk zeer open 
bos. Volgens de kaarten van 
1900 lag hier heide. Nog in de 
19e eeuw moet het bos hier dus 
een verdere degradatie hebben 
doorgemaakt. Mogelijk is het als 
hakhout gekapt. Delen van dit 
bos staan namelijk als zodanig 
aangegeven op de kadasterkaart 
van 1830. Verder werd het 
aangetast door de 
schaapskudden die toen de 
grootste omvang bereikten. 
Eiken die als hakhout werden 
gekapt, konden hier moeilijk 
terugkomen omdat het jonge 
groen werd aangevreten. 
Tegelijkertijd verspreiden de 
schapen eikels die maakten dat er verjonging 
ontstond. De jonge bomen konden echter niet 
uitgroeien. Zowel de oudere als de jongere 
bomen kregen het aanzien van bonsai-achtige 
struiken, toen kwarrige strubben genoemd, die 
niet veel hoger waren dan de struikheide, en 
daardoor door de karteerders moeten zijn 
genegeerd. Hier overheersen nu de boomvormen 
die het meest worden vereenzelvigd met de 
strubben: boomkringen van vooral zomereiken 
met wijd uitstaande stammen. 
 
Opvallend is dat in het veel zichtbare 
grafmonumenten in de buitenrand van deze 
eenheid liggen. Dat betekent dat ze, net als in 
grote delen van de prehistorie, nog tot in de 20e 
eeuw grotendeels in open gebied lagen.  
 

7 Productiebos op voormalig oud bos 
Enkele delen van het oude bos (eenheid 4 en 5) 
zijn systematisch omgevormd naar productiebos. 
De topografie (paden, bosperceelsgrenzen) is 
meestal niet veranderd. Er staat veel naaldhout 
met hier en daar een nog een oude eik, die nog 
uit het oude bos kan stammen. Het is mogelijk 
dat er nog ondergroei uit het oude bos voorkomt.  
 

Afbeelding 21    Boomkring in eenheid 6. Het bos, waarschijnlijk met strubben of 
hakhoutstoven, verdween hier in de 19e eeuw door een combinatie van kap en 
schapenvraat, waardoor hier rond 1900 een open heidelandschap was 
ontstaan. De overgebleven, vrijwel onzichtbare stoven en strubben hadden in 
de 20e eeuw de ruimte om uit te groeien tot boomkringen met wijd uitstaande 
takken (foto Overland 038).  

Afbeelding 22 Dit deel van het vroegere holt is in de 
20e eeuw omgezet in naaldbos. Tussen de coniferen zijn 
nog eiken zichtbaar (foto Overland 143).  
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C Spontane jonge bossen 
8 Spontaan bos op voormalige heide 

Dit bos heeft drie verschillende verschijningsvormen, die in deze bureaustudie niet 
nauwkeurig op kaarten van elkaar kunnen worden onderscheiden.  
 
1. In het noorden lijkt dit bos op dat van eenheid 6. Ook hier staan veel boomkringen met 

wijd uitgegroeide stammen. Het wordt dan ook vaak tot de strubben gerekend, maar 
heeft weer een andere geschiedenis. Anders dan de eerder genoemde eenheden staat 
dit bos op de Franse kaart van 1812, en ook op de latere kaarten steeds als heide 
aangegeven. Hakhout heeft hier waarschijnlijk nooit gestaan. Wel is het waarschijnlijk dat 
hier zeer nietige, veelvuldig door schapen afgevreten heidestruikjes hebben gestaan. Die 
groeiden hier doordat schapen de eikels verspreidden vanuit het aangrenzende bos. 
Deze struikjes zijn nooit door karteerders opgemerkt, en waren waarschijnlijk te klein om 
er hakhout van te kunnen oogsten. Pas in de 20e eeuw konden ze uitgroeien tot grotere 
bomen. Het tegenwoordige bos lijkt hier op dat van eenheid 5. De boomkringen kunnen 
hier echter nog groter zijn, omdat hier nog meer ruimte rond de uitgroeiende eiken 
bestond.  
Net als in eenheid 6 liggen 
veel zichtbare 
grafmonumenten in dit 
spontane bos. Dat betekent 
dat ze, net als in grote delen 
van de prehistorie, nog tot in 
de 20e eeuw grotendeels in 
open gebied lagen.  

2. Elders kan dit 
landschapstype ook ontstaan 
zijn door uitzaaiingen die pas 
in de 20e eeuw hebben 
plaatsgevonden. In dat geval 
ontstonden er geen 
boomkringen, maar meer 
opgaande eiken.  

3. Verder kan dit 
landschapstype ontstaan zijn 
door uitzaaiingen van grove 
den. Vanuit de 
dennenplantages die in de 
19e en 20e eeuw ontstonden, 
werden zaden door de wind 
over de heide verspreid. Op 
de heide ontstonden zo 
zogenaamde vliegdennen, 
die nu zijn uitgegroeid tot 
indrukwekkende, solitaire 
bomen.  

 
In veel spontaan bos zitten nog 
enkele open plekken, die nu snel 
aan het dichtgroeien zijn. Het 
meeste spontane bos heeft een 
natuurlijk karakter, vanwege het 
leeftijdsverschil tussen de 
bomen, de grillige overgangen 
tussen open plekken en bos, en 
de afwezigheid van een 
systematisch wegenpatroon. De 
wegen die er liggen waren al 

Afbeelding 24 Spontaan bos met berken en dennen (foto Overland 060).

Afbeelding 24 Spontaan bos op voormalige heide bij de stormbaan in het 
noorden van De Strubben. Het spontane bos bestaat hier voornamelijk uit eiken 
in kringen, en lijkt op dat van eenheid 6. (foto Overland 017). 
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doorgaande wegen of paden in de tijd dat er nog heide was, en zijn niet aangelegd om 
nieuwe bos te ontsluiten.  
Het spontane bos is gekarteerd door de bosontwikkeling op oude kaarten te volgen en door 
het wegenpatroon te beoordelen. Omdat geen veldwerk is gedaan, is het mogelijk dat delen 
van deze eenheid in het veld toch productiebos blijken te zijn.  

9 Spontaan bos op jonge landbouwontginning 
In een groot deel van het huidige bosgebied hebben gedurende korte tijd, aan het einde van 
de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw akkers gelegen die op de heide werden 
ontgonnen (zie eenheid 13) De meeste van die akkers zijn bebost (eenheid 14). Op één 
voormalige akker is spontaan bos opgekomen. Het bos lijkt op dat van eenheid 6, maar we 
weten dat er korte tijd een akker heeft gelegen. Van deze eenheid is geen foto.  
 

D Heide 
10 Open heide 

De heide als open gebied 
ontstond vanaf het neolithicum 
en werd gedurende de 
prehistorie steeds opener. 
Mogelijk na een periode met 
meer bos van de late ijzertijd tot 
in de vroege middeleeuwen (zie 
hoofdstuk 5), werd ook in 
historische tijd de heide steeds 
opener. In de 19e eeuw bestond 
het grootste deel van de 
Hondsrug, buiten de dalen en de 
dorpen, uit open heide. Aan het 
eind van de 19e en de 20e eeuw 
werd de heide ontgonnen tot 
landbouwgrond, bebost, of 
groeide het spontaan dicht. De 
kleine stukjes die in ons 
studiegebied nog over zijn, lijken 
niet meer op de immense open 
ruimte die nog in de 19e eeuw 
bestond.  
 
De open heide vormt een 
contrast met de omliggende 
uitgegroeide strubben, het 
spontane bos en de aangelegde 
bossen. Door de openheid is het 
uitgesproken reliëf van het 
studiegebied goed te zien. Het natuurlijk reliëf ontstond door een wisselwerking van 
dalvorming, verstuiving in de ijstijd en plaatselijke verstuiving in de prehistorie en in 
historische tijden. Ook de karrensporen zijn goed te zien. Helaas liggen er nauwelijks nog 
grafheuvels en hunebedden in open heide.  
Een deel van de heide is nog begroeid met struikhei. Andere delen vergrassen. Weer andere 
delen, vooral de terreinen die in intensief militair gebruik zijn geweest zoals rond de 
stormbaan, hebben meer het karakter van schrale graslanden. 

Afbeelding 25 Open heide ten zuiden van de schietbaan. Door de 
openheid is het reliëf goed zichtbaar. De laagte is ontstaan doordat in een 
smeltwaterdal dekzandruggen zijn opgestoven (foto Overland 027). 

Afbeelding 26 Op een deel van de open heide, vooral in delen die in militair 
gebruik zijn geweest, groeit gras (foto Overland 083). 
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Hier en daar staan grote solitaire 
vliegdennen of eiken, soms in de 
vorm van strubben. Ook op de 
nog open heide is het 
verbossingsproces te zien. 
Grenzend aan naaldbos komen 
vaak dennen en sparren op. 
Grenzend aan eikenbos zien we 
jonge eiken opkomen. In een 
paar gevallen is de heide opener 
geworden t.o.v. vroeger. Dan zijn 
er strubben verdwenen. Ten 
noordwesten van de schietbaan 
ligt open heide op de plek van 
een vroegere akker.  
Ten zuidoosten van de 
Galgenberg ontstond weer open 
heide, doordat het naaldbos hier 
is gekapt.  

11 Verdichte heide 
Verdichte heide was enkele tientallen jaren geleden nog open, maar nu dichtgegroeid. 
Kleine strubben zijn uitgegroeid. Zaailingen van eiken, dennen en sparren zijn uitgekomen. 
Exoten als vogelkers hebben zich gevestigd. De verdichte heide is in kaart gebracht met 
recente topografische kaarten en met luchtfoto’s. Dicht bij eikenbos (zowel aan natuurlijk bos 
als bij aangeplant eikenbos) bestaat de opslag vaak uit eikjes; dicht bij dennenbos uit 
dennetjes.  
De verdichte heide is vaak een aantrekkelijk wandellandschap. Nog open plekken met heide 
wisselen zich af met bosjes. Eikenstrubben zijn vaak zeer breed uitgegroeid en hier en daar 
staan reusachtige vliegdennen. Dit is een tijdelijk beeld, omdat het bos steeds geslotener 
wordt en de strubben uiteindelijk 
zullen sterven.  
Verdichte heide komt in de 
meeste gevallen voort uit open 
heide. In enkele gevallen komt 
het voort uit open strubbenbos, 
en is er wat betreft dichtheid dus 
niet zoveel veranderd t.o.v. de 
19e eeuw. Waarschijnlijk is deze 
heide later een keer 
opengemaakt.  
De omgrenzing van de verdichte 
heide is gebaseerd op 
kaartvergelijking en luchtfoto-
interpretatie. Veldcontrole heeft 
niet plaatsgevonden. De grens 
naar zowel open heide als naar 
spontaan bos is arbitrair. 

12 Heide op voormalig oud bos 
Een klein deel van de heide is 
opener geworden ten opzichte 
van 1812, toen hier volgens de Franse kaart nog bos lag. Net als in eenheid 6 verdween het 
bos doordat de bomen als hakhout werden gekapt en door begrazing. Anders dan in 
eenheid 6 kwam het bos niet terug. Nog altijd is dit gebied tamelijk open, mogelijk ook 
doordat het in het kader van natuurbeheer recent open is gemaakt. Op de heide groeien nog 
wel enkele bomen, en breed uitgegroeide eikenkringen. Plaatselijk is er weer veel nieuwe 
bosopslag. Van deze eenheid is geen foto.  

Afbeelding 28 De oostrand van de open heide in het noorden van het 
studiegebied verdicht vooral met dennen. We zien hier oude vliegdennen en 
jongere opslag (foto Overland 034).  

Afbeelding 27  Groots uitgegroeide strub die tot voor kort solitair in open heide 
stond. De strub zelf is aan het afsterven (foto Overland 036) 
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E Jonge landbouwontginningen 
In de 19e eeuw verloor de heide zijn functie als begrazingsgebied voor schapen en als 
gebied om te plaggen (zie § 5.3). De heide, al sinds de vroege middeleeuwen in gebruik als 
gemeenschappelijk begrazingsgebied, kon hiermee nieuwe functies krijgen.  
 

13 Jonge landbouwontginning 
Maar een klein deel van de 
heide werd omgevormd tot 
landbouwgrond. Dankzij nieuwe 
meststoffen (guano, kunstmest, 
kalk) was het mogelijk de arme 
en zure gronden te verrijken en 
geschikt te maken voor 
landbouw. Bij de ontginning 
werd de grond gespit, beter 
ontwaterd en voor een deel 
geëgaliseerd. Hierbij verdwenen enkele veentjes. Op de nu nog bestaande 
landbouwontginningen gebeurde het werk door arbeiders van de nabijgelegen proefboerderij 
De Schipborg. De gronden die nu nog in agrarisch gebruik zijn, zijn in gebruik als akker of 
als grasland. Het zijn vrij grote open, onbebouwde ruimtes, met rechte ontginningslijnen 
(perceelsgrenzen, greppels). In de akkers en graslanden is het natuurlijke reliëf, hoewel 
enigszins geëgaliseerd, nog te herkennen. Ook zijn enkele natte plekken nog te zien. In het 
gebied staat één boerderij, die nog te herkennen is als kleine keuterboerderij (zie § 6.4).  
 

14 Beboste jonge 
landbouwontginning 

Dat de landbouwontginningen 
vaak op een teleurstelling 
uitliepen blijkt uit het feit dat een 
vrij groot deel van de jonge 
akkers al vroeg is omgezet naar 
bos. Ook Defensie kocht 
landbouwgronden aan om deze 
te kunnen bebossen.  
De beboste jonge 
landbouwontginningen lijken op 
productiebossen. De beboste 
landbouwontginningen hebben 
nog de padenstructuur van het 
vroegere landbouwgebied. Er 
kunnen restanten van het 
agrarisch gebruik in verscholen 
liggen, zoals boerderijen, oude wallen of erfbeplanting (zie ook 15).  
 

15 Bos op vroeger erf 
Een bijzondere vorm van de beboste jonge landbouwontginningen zijn de verlaten erven. 
Alle erven zijn ‘jong’. Ze ontstonden in de 20e eeuw of aan het eind van de 19e eeuw. Er zijn 
vier bekende verlaten erven in het gebied. Twee liggen op het voormalige buiten van de 
familie Kniphorst (zie § 7.5). Een ligt verderop in het bos van het voormalige landgoed. Ten 
slotte ligt er nog een aan de oostkant van het gebied. Het was het erf van een keuterboer. 
De boerderij stond aan de Oude Zuidlaarderweg. Het erf lag op een landbouwgebied dat op 
de vroegere markegronden van Annen was ontstaan.  
Op enkele vroegere erven zijn nog resten te zien van fundamenten, van vroegere 
tuinbeplanting en tuinbomen die zijn opgegaan in het bos.  
 

Afbeelding 29 Akker ten zuiden van het Kniphorstbos (foto Overland 082). 

Afbeelding 30 Beboste landbouwontginning gezien vanaf de markegrens tussen 
Schipborg en Zuidlaren. De richting van deze bomenrijen en van de paden komt 
overeen met die van de akkers, sloten en wegen aan andere kant van de N34. 
(foto Overland 152).  
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F Jonge productiebossen 
16 Productiebos op voormalige heide 

Een vrij groot deel van de 
heide is omgezet in 
productiebos. Dit gebeurde 
in eerste instantie door rijke 
families die door aankoop of 
door ruiling grond in handen 
kregen (§ 5.3). Later legde 
ook Defensie bos aan.  
 
Over de aanleg van het 
Kniphorstbos weten we vrij 
veel. Aan het eind van de 
19e en het begin van de 20e 
eeuw legden ze een 
landgoed aan dat nog altijd 
bekend staat als het 
“Kniphorstbos”, en waarvan 
de structuren nog gaaf 
aanwezig zijn. Aan 
weerszijden van de Oude 
Zuidlaarderweg werd een 
stelsel van hoge wallen 
opgeworpen (zie later). 
Binnen de wallen werden 
rechte wegen lanen 
aangelegd, die soms met 
beuken en sparren waren beplant. Een gebied dat duizenden jaren lang onbewoond en 
‘woest’ was geweest, kreeg door deze rechte lijnen een uitgesproken cultuurkarakter. Ook 
een aangrenzend bos, waarvan niet bekend is wie de initiatiefnemer was, werd op deze 
manier aangelegd.  
Binnen de wallen werd bos geplant of gezaaid. Een groot deel in de vorm van naaldbos 
(grove den), die het op de arme zandgronden relatief goed doet. Bijzonder aan het 
Kniphorstbos is dat er geen diepe grondbewerking plaatsvond (Spek, 1993). De B-horizont 
van de veldpodzol is op het grootste deel van het landgoed waarschijnlijk niet gebroken, 
waardoor de bodemkundige eigenschappen van de heide tot op zekere hoogte behouden 
zijn gebleven. Ook eventuele verborgen archeologische resten kunnen hierdoor bewaard zijn 
gebleven.  
 
De bebossing van het Kniphorstbos is nooit een succes geweest. In een rapport van de 
Heidemei uit 1900 wordt het bos al als een mislukking beschreven (Elerie en Spek, 2004). 
De bomen groeiden niet hard, of vielen gemakkelijk om. Men weet het mislukken aan de 
oerlaag, de B-horizont van de veldpodzol, die niet was gebroken, en die een diepe 
beworteling verhinderde. Waarschijnlijk om deze reden zijn grote delen van de 
landgoedstructuur nooit met bos beplant of gezaaid. Hier groeit nu grotendeels spontaan bos 
(eenheid 6) of groeit nog heide.  
 
Ook later en elders zijn productiebossen aangelegd. Mogelijk voor een deel als groene 
buffer tussen de N34 het militaire gebied en als camouflage van de schietbanen. Een deel 
van deze bossen zijn mogelijk in de 20e eeuw korte tijd als landbouwgrond in gebruik 
geweest, zonder dat dit op topografische kaarten is aangegeven. In dat geval zouden ze bij 
eenheid 14 horen.  
De productiebossen zijn te herkennen aan de rechte boswegen, die de bossen ontsluiten. Ze 
bestaan relatief vaak uit naaldbos, maar ook eik komt vaak voor. De bomen zijn, anders dan 
in de spontane bossen, meestal uniform van grootte en leeftijd. Soms zijn naaldbossen later 
omgevormd naar loofbos, met zomereik en beuk.  
Op kaarten uit de 20e eeuw zien we al dat al halverwege de 20e eeuw kapvlaktes niet 
werden herplant. Hierdoor heeft deze eenheid soms een natuurlijk karakter en lijkt het op 

Afbeelding 31 In grote delen van het Kniphorstbos is de heidebebossing mislukt 
of niet doorgezet. Dit deel heeft echter het aanzien van echt productiebos (foto 
Overland 073)
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spontaan bos.  De verschillen in het huidige aanzien van de productiebossen zijn niet in het 
veld gekarteerd. Over het algemeen hebben de bossen aan de N34 het meest een 
productieboskarakter. Delen van het Kniphorstbos lijken nu op spontaan bos.  

17 Rabattenbos 
In een klein deel van het Kniphorstbos 
werden rabatten aangelegd, die nog 
steeds zichtbaar zijn. Rabatten zijn 
ruggen die worden afgewisseld met 
greppels waaruit ze zijn opgeworpen. 
Rabatten werden aangelegd op natte 
gronden, om er voor te zorgen dat de 
boomwortels boven het grondwater 
bleven. De rabatten in het Kniphorstbos 
zijn zeer breed en niet erg hoog. 
Waarschijnlijk was het vooral de 
bedoeling het water in de greppels af te 
voeren, en minder om een hoger 
maaiveld te krijgen. De bewortelbare 
diepte is hierdoor beperkt gebleven en 
dat is mogelijk de reden dat het 
rabattenbos er niet erg florissant bij 
staat. Het naaldhout is niet gesloten, en 
er is veel opslag van andere bomen, 
waardoor het geheel een natuurlijker 
karakter krijgt.  

18 Bos met buitenkarakter 
Het vroegere buiten van de familie 
Kniphorst noemen we dát deel van het 
landgoed waar het recreatieve en esthetische aspect voorop heeft gestaan. Het buiten werd 
in de eerste decennia van de 20e eeuw aangelegd in jonge heidebebossingen (zie 7.5).  
 

G Voormalige stuifzandgebieden  
 
Een klein deel van de heide is in de 19e eeuw verstoven onder invloed van overexploitatie 
van de heide en door verkeer. 
De verstuiving is al snel aan 
banden gelegd (zie § 5.2).  

19 Open stuifzand 
In het studiegebied bestaat 
geen levend stuifzand meer. 
Alleen de plekken die veel 
werden bereden met militaire 
voertuigen en tegenwoordig 
door recreanten, bestaan nog 
uit open zand. De zwakke 
structuur van het stuifzand 
maakt dat men steeds de 
randen van het zandpad 
opzoekt. De karige zode wordt 
vervolgens weer gemakkelijk 
kapotgetrapt of -gereden 
waardoor er enkele brede zandbanen in het voormalige stuifzandgebied liggen.  

Afbeelding 32 Rabattenbos. De lage rabatten zijn door de dichte 
ondergroei niet te fotograferen. De greppels zijn te herkennen in het 
pad (foto Overland 178).  

Afbeelding 33 De Berekuil is het gebiedje waar het zand nog altijd open is. 
De kuil ontstond door een combinatie van pleistocene dalvorming, verstuiving in 
de 19e eeuw, en het weggraven van zand door bewoners van Annen, die er in 
het Hunzedal begaanbare dijken mee aanlegden. Het zand wordt nu open 
gehouden door betreden en berijden. Op de achtergrond spontaan ontstaan bos 
op de stuifduintjes (eenheid 19) (foto Overland 181).  
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Deze zandbanen zijn niet 
gekarteerd, omdat ze 
gemakkelijk op de topografische 
kaart te zien zijn. Er is één 
gebiedje groot genoeg van 
omvang om afzonderlijk als nog 
open stuifzandgebied op de 
kaart te worden aangeduid. Het 
is de laagte De Berekuil. Deze 
laagte heeft een complexe 
ontstaansgeschiedenis (zie § 
2.2).  

20 Heide op voormalig stuifzand 
Het grootste deel van het 
stuifzand is al in de 19e en het 
begin van de 20e eeuw 
dichtgegroeid. Dit stuifzand heeft 
nu een lage vegetatie met 
mossen, korstmossen, heide en 
grassen, die we samenvatten als 
heide. Door deze lage vegetatie 
is het stuifzandreliëf met kleine 
steile duintjes en 
uitblazingskommen vaak nog 
goed zichtbaar.  
 

21 Spontaan bos op voormalig 
stuifzand 

Net als op de heide ontstaat er spontaan bos op het stuifzand. Dit bos ontstond in de 20e 
eeuw door uitzaaiingen van vooral eiken en grove den. Een klein deel van het spontane bos 
kan zijn ontstaan door uitgroei van bewust aangeplante eikjes of dennen in het stuifzand in 
de 19e en 20e eeuw.  
 
Het spontane bos bevat eiken 
en nu soms indrukwekkende 
vliegdennen. In veel spontaan 
bos zitten nog enkele open 
plekken, die nu snel aan het 
dichtgroeien zijn. Het meeste 
spontane bos heeft een 
natuurlijk karakter, vanwege het 
leeftijdsverschil tussen de 
bomen, de grillige overgangen 
tussen open plekken en bos, en 
de afwezigheid van een 
systematisch wegenpatroon.  
 
Het spontane bos is gekarteerd 
door de bosontwikkeling op 
oude kaarten te volgen en door 
het wegenpatroon te 
beoordelen. Omdat geen 
veldwerk is gedaan, is het 
mogelijk dat delen van deze eenheid in het veld toch productiebos blijken te zijn.  
 

Afbeelding 34 Stuifzandduintje die inmiddels met mossen en heide is 
begroeid. Op de achtergrond een oude vliegden. Op de voorgrond jonge 
dennetjes, de eerste fase op weg naar verdichte heide op voormalig stuifzand 
(eenheid 22). (foto Overland 088). 

Afbeelding 35 Verdichte heide op voormalig stuifzand. Tot recent stonden 
de eik links en de vliegden rechts solitair in het met lage vegetatie begroeide 
stuifzand. Nu oogt het geheel, vooral in de zomer, al als bos (foto Overland 
185).  
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22 Verdichte heide op voormalig stuifzand 
Net als de heide is een deel van het stuifzand recent verdicht door boomopslag, waardoor 
hier langzamerhand spontaan bos ontstaat. Lage begroeiing, vliegdennen, oude eiken en 
jonge bosopslag wisselen zich hier af.  
  

23 Productiebos op voormalig stuifzand 
In ons gebied komen slechts twee percelen met productiebos op voormalig stuifzand voor. 
Ze ontstonden in de 20e eeuw. Het noordelijke perceel heeft het meest een 
productieboskarakter. Doordat het weinig stuifzandreliëf heeft, is lijkt het op productiebos op 
voormalige heide. Het zuidelijke perceel heeft meer reliëf en kan meer op spontaan bos 
lijken (niet bezocht).  

 

H Water en natte laagtes 
 
De heide werd vroeger gekenmerkt door een tamelijk groot aantal veentjes en watertjes.  
De natte laagtes hebben waarschijnlijk gedurende de hele prehistorie een belangrijke rol 
gespeeld. Op de hooggelegen Hondsrug bepaalden deze laagtes de 
bewoningsmogelijkheden. Hier was water voorhanden voor mens en vee. Daarnaast is het 
aannemelijk dat de vroegere moerasjes zijn gebruikt als offerplekken (mededeling Jager).  
 
Tot in de 19e eeuw waren de meeste laagtes dichtgegroeid met veen. Elerie (1993) laat zien 
dat deze laagtes al in de middeleeuwen belangrijke plekken voor de beweiding waren. Hier 
groeiden rijkere grassen die bovendien uitbundiger groeiden dan op het schralere zand. 
Rond 1750 werd een aantal veentjes drooggelegd of in grootte verkleind met greppels 
(waterlossingen) die het water naar lagere gronden transporteerden. Hiermee bereikte men 
waarschijnlijk dat de platworm, die leverbotziekte veroorzaakte, kon worden uitgeroeid. Vóór 
1750 waren de veentjes hoogstwaarschijnlijk dus uitgebreider en talrijker dan we kunnen 
zien op de kaarten van 1812 en later.  
 
Het verschil tussen open water en veen is altijd klein geweest. Waar op de ene oude kaart 
water te zien is, staat op de andere gewoon heide aangegeven en weer een andere een 
aanduiding voor natte, drassige heide. Behalve aan de wijze van karteren ligt dat aan het 
uitgraven van de laagtes. 
De meeste veentjes zijn 
uitgegraven om er turf uit te 
winnen, waardoor watertjes 
ontstonden, die in Drenthe óók 
veentjes worden genoemd. 
Omdat er in de weide 
omgeving voldoende veen 
voorhanden was, gebeurde de 
vervening hier pas laat, in de 
19e of begin 20e eeuw. De 
meeste veentjes zijn door 
ontwatering weer verdwenen. 
De overgebleven watertjes zijn 
nu weer aan het verlanden.  
De laagten zijn 
gereconstrueerd aan de hand 
van veldwaarnemingen, AHN-
interpretatie en historische 
kaarten. Omdat geen veldwerk 
is gedaan, is van niet alle 
laagten bekend of ze nog als 
zodanig herkenbaar zijn, en of 
ze nog nat zijn. 

Afbeelding 36 Het Addersveentje, direct ten zuiden van de Es van Schipborg, 
ziet er door het huis en de gazons tamelijk aangelegd uit. Het is echter een 
natuurlijke laagte die in het begin van de 20e eeuw is uitgeveend. Op de voorgrond 
bos op vroegere laagte (eenheid 26) (foto Overland 138).  
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24 Water 
Er zijn, volgens de topografische kaart, drie open watertjes in het gebied. Het grootste, het 
Boekweitenveentje, staat op de Franse kaart (1812) blauw gemarkeerd, wat zowel veen als 
water kan betekenen. Op de kaart van 1900 staat het als laagte in de heide en op de huidige 
kaart als water. In de praktijk is er nu nauwelijks water te zien. Het is voor een groot deel 
dichtgegroeid met veen en riet en aan de randen komt wilgenstruweel op.  
Het watertje in de Strubben wordt het Addersveentje genoemd. Op de Franse Kaart wordt 
het niet apart van de strubben onderscheiden. Op de kaart van 1900 wordt het aangegeven 
als laagte met heide. Tegenwoordig is het open water, en heeft het karakter van een 
aangelegde vijver die bij de aangrenzende huizen hoort. Het Addersveentje is binnen ons 
gebied de enige bekende grotere natte plek van het plateau van Schipborg en van het 
prehistorische woongebied dat hier lag. Het moet ongetwijfeld een grote rol gespeeld 
hebben in de watervoorziening 
van mens en vee. Andere 
veentjes lagen dichtbij, tussen 
de aan het keileemplateau 
grenzende zandruggen. Het 
watertje ten westen van de 
camping is mogelijk recent. Het 
is niet op oude topkaarten te 
zien.  
 

25 Heide met laagte 
Op de heide lagen vroeger 
meerdere laagten die toen 
‘groene plakken’ werden 
genoemd (mededeling Elerie). 
Er zijn nog twee laagten over 
met een lage vegetatie, die we 
voor het gemak heide noemen, maar die meer bestaat uit veenmossen, en graspollen. Een 
van deze laagten, bij de handgranatenbaan, is eigenlijk een dichtgroeiend watertje. De ander 
is minder nat, maar echter duidelijk herkenbaar aan de vegetatie. De laagten liggen niet 
meer in een open heidelandschap, maar worden omgeven door bos. Ook in de laagten zelf, 
op de drogere delen, komt bos op.  
 

26 Bos op vroegere laagte 
Het bos op de vroegere laagten 
is pas in de 20e eeuw ontstaan. 
Voor die tijd werden de laagten 
waarschijnlijk te intensief beweid 
om bos te kunnen laten 
opkomen, of het veen was te nat 
voor bosopslag. De grootste 
laagte in het gebied is die rond 
het water van het 
Boekweitenveentje. Hier staan 
vooral berken die spontaan zijn 
opgekomen. De kruidenlaag 
bestaat uit graspollen en 
veenmossen. In een laagte 
meer zuidoostelijk hiervan staan 
essen, die waarschijnlijk zijn 
aangeplant.

Afbeelding 37 Dichtgegroeid meertje bij de handgranatenbaan. Vanwege 
de onmiddellijke nabijheid van graf- en brandheuvels is de archeoloog Jager er 
van overtuigd dat dit veentje dienst heeft gedaan als offerplaats (foto Overland 
156).  

Afbeelding 38 Laagte met onder andere essen in het Kniphorstbos (foto 
Overland 175).  
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27 Jonge landbouwontginning 
met laagte 

De vroegere laagtes op de 
heide zijn bij de omzetting naar 
bouwland beter ontwaterd en 
soms wat geëgaliseerd. Toch 
zijn ze vaak nog herkenbaar 
aan de lagere ligging, de wat 
vochtigere vegetatie en, in natte 
perioden, doordat er water op 
het land blijft staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ Niet – agrarische landschappen 
 
Vrijwel het gehele historische landschap in het gebied is ontstaan door een samenspel van 
natuurlijke factoren en agrarisch gebruik. Andere functies, zoals militair gebruik beïnvloeden 
deze landschappen slechts plaatselijk. Alleen bij de schietbaan is een groter gebied werkelijk 
bepaald door militair gebruik.  
 

28 Schietbaan 
De schietbaan wordt omzoomd 
door bos, dat we hebben 
ingedeeld als productiebos op 
voormalige heide, maar dat 
waarschijnlijk vooral is bedoeld 
voor de landschappelijke 
inpassing en camouflage van de 
schietbaan. Er liggen twee 
schietbanen op dit terrein. Achter 
de schietbanen liggen hoge 
hopen zand die als kogelvanger 
dienen. Bijzonder zijn de houten 
schietkokers op de grootste schietbaan. Het zijn houten constructies gevuld met grind, die 
de kogels moeten opvangen. Soldaten moesten richten op doelen die achter de openingen 
in deze schietkokers stonden opgesteld. Volgens de heer Bosma, vroegere beheerder van 
het gebied bij Defensie, zijn deze kokers bijzonder, omdat deze methode van schietoefenen 
al een tijdje niet meer bestaat in Nederland.  
 

29 Erven 
Omdat we wat betreft de erven niet kunnen speken van historische landschappen, gaan we 
niet op deze eenheid in. Enkele bijzondere huizen worden genoemd in § 6.5.  
 

Afbeelding 39 Dezelfde laagte als op de vorige foto, maar hier is de heide 
ontgonnen tot agrarisch land. Op de voorgrond de wal die het Kniphorstbos 
omzoomt (foto Overland 174).  

Afbeelding 40 Schietbaan met schietkokers (foto Overland 026)
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  Kaart 10 Historische wegen 
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6.2 Wegen 
 
Op de kaart staan zowel inmiddels verdwenen, als nog bestaande wegen. De verdwenen 
wegen zijn we door kaartvergelijking op het spoor zijn gekomen. 
We moeten aan de precieze lokalisering van de gekarteerde tracés uit de 19e eeuw niet te 
veel waarde hechten. Immers, we weten dat er in de praktijk meestal breed uitwaaierende 
sporen moeten hebben gelegen. Bovendien bestaan er grote fouten in de lokalisering door 
onnauwkeurigheid van de kaarten. Toch geven de routes een beeld, omdat ze uit een tijd 
stammen dat de wegen een vastere ligging begonnen te krijgen. Voor meer informatie over 
de geschiedenis van de wegen verwijzen we naar hoofdstuk 5.  

Karrenspoor 
De karrensporen zijn de 
zichtbare resten van het 
vroegere wegverkeer. De 
oudste sporen stammen 
mogelijk uit de prehistorie. Ze 
zijn waarschijnlijk op grote 
schaal gevormd na de opkomst 
van Groningen als handelsstad 
in de middeleeuwen. De 
karrensporen zijn in kaart 
gebracht door Jager (1988). 
Niet alle karrensporen staan op 
de kaart. Recent zijn ten 
zuidoosten van de Galgenberg 
oost-westgerichte sporen 
ontdekt (zie kaart 12). 
 

Verdwenen weg 1812 
Dit verdwenen tracé stond in 
1812 als lijn op de kaart. Het 
tracé staat niet meer op de kaart 
van 1900. 
  

Verdwenen weg 1812 en 1900 
Dit verdwenen tracé stond 
zowel in 1812 als in 1900 op de 
kaart 
 

Verdwenen weg 1900 
Dit verdwenen tracé stond in 
1900 op de kaart.  
 

Weg 1812 
Nog bestaande weg die al in 
1812 aanwezig was. Opvallend 
is dat de Borgweg toen al 
ongeveer op het huidige tracé 
aanwezig was. Ook de weg van 
de Galgenberg naar Annen was 
al aanwezig. Een deel van deze wegen is later nog enigszins verschoven.  
 

Afbeelding 42 De Borgweg, de westelijke grens van ons studiegebied, ligt in 
een landschap van jonge ontginningen. De weg is ouder. Het tracé, dat sinds 
1812 weinig is gewijzigd, lag tot in de 19e eeuw in de heide (foto Overland 129). 

Afbeelding 42 De Oude Zuidlaarderweg vertegenwoordigt een zeer oude 
route. Het had de status van hereweg. Herewegen waren de eerste wegen die 
een min of meer vaste ligging kregen. Er waren vaste asbreedtes voor 
voorgeschreven. Toch is de Oude Zuidlaarderweg in de 19e eeuw nog verlegd 
naar het kaarsrechte tracé dat het nu heeft. De verdwenen weggedeelten liggen 
aan de westkant (foto Overland 075). 
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Weg op markegrens 
Nog bestaande weg die in 1812 als grens, en mogelijk ook als weg bestond.  
 

Weg 1900 
Bestaande weg die in 1900 al op de kaart stond.  
 

Weg of laan landgoed Kniphorst 
Dit zijn nog bestaande wegen die al voor 1900 
op het landgoed Kniphorst waren aangelegd. 
Een aantal van deze wegen waren beplant met 
bomen, en hadden de vorm van een laan. Door 
veldwerk zijn deze lanen wellicht te 
achterhalen. Volgens reisbeschrijvingen 
(mededeling Elerie) moeten er ook lanen met 
sparren zijn geweest.  
 

Laan landgoed Kniphorst.  
Van twee wegen is nu nog te zien dat het lanen 
zijn. De laan langs het boswachtershuis bezit 
niet meer de oorspronkelijke allure. Een deel is 
recent verwijderd.  
Van de andere, bijzonder fraaie laan, meer 
naar het noordoosten, staan de beuken rond 
een smal pad, dat niet meer wordt gebruikt (zie 
7.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 43 Ook buiten het Kniphorstbos komen lanen 
voor die vaak productiebos begrenzen. De lanen zijn niet 
geïnventariseerd. Deze sparrenlaan ligt ten oosten van het 
Boekweitenveentje (foto Overland 053) 
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6.3 Grenzen, wallen en waterlossingen 
De oude marke- en eigendomsgrenzen in het studiegebied zijn nog zichtbaar in de vorm van 
wallen, wegen en greppels. Ze staan weergegeven op de kaart. Op deze kaart staan ook de 
nog in het veld zichtbare grotere waterlossingen.  

Eswal 
De functie van de wal was om 
wild en grazend vee buiten de es 
te houden. Van de andere kant 
moest vee, dat tijdelijk op de 
akkers graasde, binnen worden 
gehouden. Aan de buitenzijde 
lag een diepe greppel, waardoor 
er een hoogteverschil van bijna 
zo’n twee meter ontstond. 
Omdat de wallen ook nog met 
hout waren beplant, was dit een 
moeilijke barrière voor het wild 
en vee.  
In ons studiegebied komen rond 
de Schipborger es nauwelijks 
wallen voor, waarschijnlijk 
doordat het vroegere holt een 
veekerende functie had. 
Schapen mochten immers niet in dit holt komen.  
Eswallen zijn over het algemeen botanisch waardevol. Op de Veluwe bleek dat veel oude 
bosplanten, die in het tegenwoordige, dichte bos niet meer kunnen overleven, op de 
enkwallen een overlevingsplek konden vinden. Immers hier kan van één kant licht toetreden 
(Bijlsma, 2002).  
Er zijn nog slechts twee eswallen duidelijk zichtbaar overgebleven, in een gebied waarin 
1812 en 1900 kleinere kampjes aan de zuidkant van de es lagen. Een wal vormt nu de rand 
van de es. De andere wal staat hier haaks tegenaan en ligt nu in het bos (zie afbeelding bij 
landschapseenheid 3, bos op oud cultuurland). Deze wal is min of meer per toeval in het 
veld aangetroffen. Er kunnen langs vroegere akkers die nu zijn bebost, meer van deze 
wallen liggen. De wallen zijn nu minder zichtbaar dan dat ze vroeger waren. De greppels zijn 
vaak gevuld met strooisel, en weer zichtbaar te maken als ze worden opengemaakt. Op de 
wallen staan nog altijd eiken.  
Op de grens van ons gebied, maar net er buiten, ligt de eswal van Anloo. Deze is onlangs 
weer gerestaureerd.  

Overgang es – veld (niet op de kaart)  
Op de overgangen van es naar veld, waar geen wal aanwezig is, kunnen wel andere 
fenomenen wijzen op een oude grens. De vegetatie kan afwijken. De grens of vroegere wal 
was vaak beplant met eiken, die vaak nog aanwezig zijn. Soms hebben eiken, waarmee de 
grens was beplant, zich uitgebreid tot een strook eikenbos. Ook is er afwijkende ondergroei 
zichtbaar. Daarnaast is het mogelijk dat nog de resten van een wal of greppel te zien zijn. 
Ook een hoogteverschil kan de overgang van de es en de oude veldgronden markeren. De 
essen werden de laatste eeuwen immers opgehoogd met plaggenmest. Ook wegen en nog 
bestaande perceelsgrenzen kunnen de oude overgang zichtbaar maken. 
 

Wal rond heidebebossing 
In het gebied ligt een systeem van wallen rond de ooit geplande heidebebossingen. De wallen 
moesten de nog op de heide aanwezige schapen verhinderen om de jonge aanplant te 
begrazen. De wallen werden daarom aan de buitenzijde dicht beplant met eiken. De meeste 
wallen zijn opgeworpen aan het eind van de 19e eeuw. Van zowel het Kniphorstbos als van het 
boscomplex aan de oostkant van de Oude Zuidlaarderweg zijn de meest zuidelijke wallen pas 
in de 20e eeuw opgeworpen.   

Afbeelding 44 Nog met eiken beplante eswal daar waar het studiegebied 
aan de Es van Schipborg grenst (foto Overland 132).  
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Kaart 11 Markegrenzen, wallen en waterlossingen  

 
Binnen deze wallen zou nauwelijks nog bos worden aangeplant. Er ligt nu voornamelijk 
spontaan bos en heide. Sommige wallen zijn opgebouwd uit plaggen. Deze zijn steil en 
hoog. De lagere wallen zijn meestal uit zand opgeworpen (mededeling Elerie).  
Om de begroeiing op de wallen dicht te houden, moest er regelmatig worden gekapt. 
Mogelijk werden de eiken geëxploiteerd als hakhout. Tegenwoordig zijn de eiken op de 
wallen hoog uitgegroeid. Ze worden niet meer afgezaagd. 
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Wal rond heidebebossing en 
markegrens 

De meeste oude markegrenzen 
werden pas goed zichtbaar toen 
de heide nieuwe functies kreeg. 
De heidepercelen werden per 
marke verdeeld, dus nieuwe 
eigendomsgrenzen, en dus ook 
de boswallen, kwamen deels op 
de oude markegrenzen te liggen.  
Anders dan op het eerste gezicht 
zou worden gedacht, vallen de 
meest oostelijke wallen niet 
samen met de markegrens 
tussen Annen en Anloo. Het 
boscomplex aan de oostkant van 
de Oude Zuidlaarderweg ligt in 
twee voormalige marken.  

Wal op markegrens 
Enkele wallen die samenvallen 
met markegrenzen liggen niet op 
duidelijke eigendomsgrenzen of 
rond bospercelen. Deze zijn 
mogelijk al aangelegd bij het 
vaststellen van de 
markegrenzen. Mogelijk zijn ze 
ook ontstaan doordat ze langs 
wegen zijn opgeworpen.  

Wal 
Enkele wallen vallen niet samen 
met een markegrens en liggen 
ook niet op de grens van een 
boscomplex. Ze zijn aangelegd 
langs een weg.  

Greppel op markegrens 
Op de nattere landbouwgronden 
bestaan perceelsgrenzen uit 
greppels die soms ook dienen 
voor ontwatering. Alleen de 
greppel die samenvalt met een 
oude markegrens (die tussen 
Anloo en Schipborg) is in kaart 
gebracht. Ook in het bos, vooral 
op het landgoed Kniphorst, 
komen meerdere greppels (soms 
met wat water) voor die niet in 
kaart zijn gebracht.  

Weg op markegrens 
Enkele markegrenzen zijn tot op 
de dag van vandaag zichtbaar, 
doordat er een weg op de 
markegrens ligt. Het is niet duidelijk of deze wegen uit dezelfde tijd stammen als de 
vaststelling van de marken, of dat ze later op de grens zijn gelegd.  

Afbeelding 47 Grens tussen de vroegere marke van Anloo en Schipborg . 
De kaarsrechte greppel is gericht op de Galgenberg en zet zich in het bos voort 
als wal (foto Overland 128). 

Afbeelding 46 Deze wal, ten zuidoosten van de schietbaan, valt samen 
met de markegrens tussen Schipborg en Zuidlaren. De wal vormt geen 
duidelijke grens van bos, ligt niet langs een weg en ligt verscholen in het bos. 
Mogelijk lag hier ooit een weg (foto Overland 151).  

Afbeelding 45 Deze boswal aan de Borgweg, in het westen van het 
Kniphorstbos, accentueert nog steeds een duidelijke landschappelijke 
overgang. De vroegere heide heeft nu plaats gemaakt voor landbouwgrond 
(foto Overland 122).  
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Kaart 22 Militaire relicten en overige bijzondere punten 
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6.4  militaire relicten  
 
De militaire relicten (zie kaart 12) stammen uit de tweede wereldoorlog en uit de tijd van het 
gebruik van het gebied als militair oefenterrein.  

Handgranatenbaan  
De handgranatenbaan bestaat 
uit een veldje en een gebouw 
met een kelder en houten 
schotten. In de kelder wachtten 
de militairen op hun beurt. 
Vanachter de schotten werd de 
granaat gegooid. De schotten 
waren van hout om 
granaatscherven op te vangen.  

Bomkraters 
Volgens ooggetuigen wierp een 
Engelse Lancaster een deel van 
zijn bommenlast af om zo te 
ontsnappen aan de 
achtervolging van een Duitse 
jager (Jager, 1993). Volgens 
Jager zou de vluchtroute van de 
bommenwerper 
gereconstrueerd kunnen worden 
aan de hand van deze 
bomkraters. Alleen de 
bomkrater direct ten zuiden van 
de schietbaan is ook in het veld 
aangetroffen. De andere 
locaties kunnen afwijken.  
 

Loopgraaf 
In het gebied ligt een diepe 
greppel, die, afgaand op de 
bomen die er in groeien, 
minstens enkele tientallen jaren 
oud moet zijn. Volgens Elerie 
(mededeling) is dit een 
loopgraaf, die mogelijk is 
gegraven in verband met de 
route die de Canadese 
bevrijders door het gebied 
volgden. Het is echter ook 
mogelijk dat de greppel bij een 
militaire oefening is gegraven.  

Afbeelding 50 De Handgranatenbaan (foto Overland 155) 

Afbeelding 50 Bomkrater ten zuiden van de schietbaan (foto Overland 
149) 

Afbeelding 50 Loopgraaf (foto Overland 059) 
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Stormbaan 
De stormbaan bestaat uit een aantal 
hindernissen die tot voor kort werden 
gebruikt bij militaire oefeningen en 
conditietrainingen.  
 

Schietbaan 
Zie § 6.1, landschapstype 28.  
 

Woningen van Defensie 
De huizen langs de Holle Drift zijn 
gebouwd door Defensie om het 
personeel te huisvesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nummers op de kaart 
5 Generaalsheuvel, grafheuvel kreeg deze naam van soldaten vanwege uitzonderlijke grootte, 

door padvinders in Pinksterkampen 'Keukenheuvel' genoemd 
14 Schietkokers op schietbaan 
18 Woonhuis, vroeger woonhuis opzichter schietbaan 
19 Woonhuis Defensie, nog in tamelijk originele staat 
22 Bomkrater, in het veld aangetroffen 
23 Bomkrater, locatie onzeker 
24 Bomkrater, locatie onzeker 
25 Bomkrater, heeft deel wal meegenomen, locatie onzeker 
26 Handgranatenbaan met gebouw / kelder 
27 Vroeger gebouw Defensie, met opslag, kantoor, wachtruimte en werkplaats 
28 Loopgraaf, mogelijk gegraven in WO-2, mogelijk als militaire oefening 
 
 
 
 
 

 

 

 

Afbeelding 51 Hindernissen van de stormbaan (foto Overland 019) 
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6.5 Andere bijzondere punten 
 
De meeste punten op kaart 12 zijn eerder in dit rapport al aan bod gekomen, en behoeven 
hier slechts een korte toelichting.  
 
1 Boorpunt, ligging profiel pollenanalyse Theo Spek (Spek, 1993. blz. 225, noot 153) 
2 Boorpunt, drie haarpodzolen op elkaar, bewijs voor langdurige verstuiving, waarschijnlijk door 

karrensporen (Spek, 1993, blz. 230) 
3 Verdwenen gebouw, donker blokje op Franse kaart (1812) suggereert gebouwtje, mogelijk 

schaapskooi 
4 Jeruzalem, laagte ontstaan door uitstuiving van zand in vooral 19e eeuw. Bestond al als dal in 

pleistoceen, maar is deels weer vol gestoven 
6 De Berekuil, laagte, ontstaan door combinatie van zandwinning en uitstuiven in 19e eeuw. 

Bestond al als dal in pleistoceen, maar is deels weer vol gestoven. 
7 Boekweitenveentje, was een veengebiedje. Dankt de naam aan de teelt van boekweit. 
8 Villa Maria, was het zomerverblijf met chalet van de familie Kniphorst, die het omliggende 

landgoed bezat. Nog zichtbaar aan erfbeplanting en vijver. 
9 Locatie (bij benadering) van een belvedère (uitkijktoren) van de Familie Kniphorst, horend bij Villa 

Maria 
10 Nog herkenbare vijver bij Villa Maria 
11 Verdwenen jachtopzienershuisje, nog herkenbaar aan oude beuken en aan kelderfundamenten 
12 Galgenberg, grafheuvel, die waarschijnlijk dienst heeft gedaan als terechtstellingsplaats. Was 

een van de weinige herkenningspunten met een naam op de heide (zie ook §7.4). 
13 Grafheuvel Driemarkenpunt 
15 Addersveentje, watertje was in 1900 nog in gebruik als nat grasland 
16 Boswachtershuisje, ongeveer uit jaren 20, nog min of meer origineel 
17 Verdwenen Borkermeer 
20 Vroegere keuterboerderij 
21 Proefboerderij De Schipborg van de familie Kröller-Müller, gebouwd door Berlage 
29 Recent ontdekte oost-west gerichte karrensporen, nog niet door Jager (1988) in kaart gebracht.  
 

Afbeelding 52 Deze woning was een keuterboerderij en ligt nog steeds temidden van de 
landbouwgronden die door keuters, vroegere arbeiders van proefboerderij De Schipborg, zijn ontgonnen 
(foto Overland 121).  
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6.6 Landschapsbeeld op drie momenten 
 
Het GIS-bestand van waaruit kaarten 10 en 11, en kaartbijlage 2 zijn opgebouwd, maakt het 
mogelijk allerlei deelkaarten uit te printen. Bijvoorbeeld kaarten met landgebruik, vegetatie, 
wegen en wallen van nu, van 1900 en van 1912 (kaart 13, 14 en 15). Zo is het mogelijk de 
enorme veranderingen van het landschapsbeeld in de laatste twee eeuwen weer te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaart 13 Landschapsbeeld (vegetatie en landgebruik) nu
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  Kaart 14  Landschapsbeeld in 1900  
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  Kaart 15  Landschapsbeeld in 1812 
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7 Toelichting op vijf bijzondere situaties 
 

7.1 Strubben en eikenkringen 
 
Tegenwoordig denken we bij 
‘strubben’ vooral aan de 
sprookjesachtige boomkringen in 
het gebied rondom de 
Schipborger Es, maar dit is 
feitelijk een 20e eeuws 
landschap.  
In de 19e eeuw bedoelde men er 
lage eikenstruiken op de heide 
mee, die deels als hakhout in 
gebruik waren. Ze groeiden in 
een zone rond de Schipborger 
Es. Zoals uit hoofdstuk 6 blijkt, 
bestond dit bos uit grofweg uit 
drie zones, die nu weliswaar 
sterk veranderd, maar nog altijd 
in het landschap te herkennen 
zijn. Dicht bij de es, grofweg 
binnen de Holle Drift, was het 
oude holt van Schipborg 
omgezet in hakhout. Dit gesloten 
hakhout werd waarschijnlijk niet 
als strubben aangeduid. 
Verderop was het hakhout 
opener, en wisselden hakhoutstoven en heide elkaar af. Naarmate het hakhout opener was, 
zouden hier later wijdere boomkringen ontstaan. Nog weer verder van de Schipborger es 
bestond een open heidelandschap met lage, nauwelijks zichtbare eikenstruiken, die 
waarschijnlijk niet als hakhout werden geëxploiteerd. Uit deze struiken konden boomkringen 
ontstaan, met zeer wijduitstaande stammen. De boomkringen komen nu voor in de 
onderstaande landschapstypen. De ontstaanswijze kan per landschapstype variëren.  
5 Oud bos uit heide met hakhout op voormalig bos 
6 Oud bos uit heide op voormalig bos 
8 Spontaan bos op voormalige heide (alleen rond De Strubben) 
10 Open heide (alleen rond De Strubben) 
11 Verdichte heide (alleen rond De Strubben).  
12 Heide op voormalig oud bos 
 
In al deze bossen kan vegetatie van oud bos groeien. Kenmerkend zijn (Volgens Waterbolk, 
1992 ) adelaarsvaren, dalkruid, rode bosbes, blauwe bosbes, hengel en struiken als 
lijsterbes, hulst, ratelpopulier en vuilboom. Op de wat rijkere gronden zijn dit lelietjes van 
dalen, ruige veldbies, bosanemoon, knollathyrus, bosviooltje en gierstgras, en als struiken 
hazelaar, wilde kers, meidoorn en sleedoorn.  
 
Maes (2002) deed op de Veluwe onderzoek naar deze boomkringen. Hij opperde de stelling 
dat ze uit eeuwenlange hakhoutcultuur voort zijn gekomen. Hoe langer in gebruik als 
hakhout, hoe groter de boomkring. Zo kwam hij tot de veronderstelling dat sommige 
hakhoutstoven wel 1500 jaar oud kunnen zijn. Inmiddels is deze hypothese weerlegd door 
nader onderzoek in de Wildekamp, bij Garderen op de Veluwe (mededeling Spek). De eiken 
bleken te zijn kortgehouden door schapenvraat en niet (of hooguit in de laatste fase) door 
hakhoutcultuur. Dendrologisch onderzoek wees daarnaast uit dat het hout niet veel ouder 
was dan de 18e eeuw. Met deze weerlegging zijn de boomkringen minder spectaculair 
geworden, maar toch zijn er redenen om er grote waarde aan toe te kennen en om te 
proberen ze te behouden.  

Afbeelding 53 Afgestorven boomkring ten noorden van het veentje bij de 
handgranatenbaan. Nog tot in de 20 eeuw bestond dit gebied uit open heide, 
met nauwelijks zichtbare eikenstruiken. Uit het feit dat deze hele kring in zijn 
geheel afsterft, kunnen we afleiden dat dit één individu is (Maes 2002). Omdat 
het oudste hout waarschijnlijk al lang is afgestorven, kunnen we niet meer 
meten hoe oud deze boom is. Deze boomkring is zo omvangrijk geworden dat 
middenin een nieuwe opgaande eik kon opkomen (foto Overland 158).  
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Ten eerste kunnen de boomkringen een hoge leeftijd vertegenwoordigen. Immers, ze zijn 
mogelijk vele eeuwen lang alleen vegetatief vermeerderd (niet door eikels). Hoewel het eerst 
gevormde hout al lang is verdwenen, kan de ontstaanswijze van de vorm kan vele eeuwen in 
beslag hebben genomen.  
Ten tweede zijn de boomkringen waarschijnlijk een bron van inheems genetisch materiaal; 
niet alleen de boomkringen zelf, maar ook de eventuele ondergroei.  
Ten derde vertellen de 
boomkringen het verhaal van het 
aftakelende holt, de opkomende 
heide, de grazende schapen en 
de hakhoutcultuur van de 19e en 
begin 20e eeuw.  
Ten slotte zijn de boomkringen 
zeer fraai om te zien en geven ze 
het landschap een 
sprookjesachtig karakter.  
 

7.2 Boekweitenveentje en 
omliggende zandruggen 

 
De dekzandruggen rond het 
Boekweitenveentje ontstonden 
toen in de laatste ijstijd dekzand 
vanuit het westen en zuidwesten 
het keileemplateau van 
Schipborg op werd geblazen. De 
laag dekzand was zo dik, dat de 
bodems hier armer waren dan 
elders op het plateau. De laagtes 
in dit plateau ontstonden als 
pingo of als uitblazingskom. Door 
stagnerende werking van de 
keileem bleef in sommige laagtes 
water staan.  
Dit gebied was al zeer vroeg 
bewoond. De arme zanden 
waren relatief gemakkelijk van hun vegetatie te 
ontdoen, en er was water in de buurt. Zeer 
vroege bewoning blijkt uit de vondst van een 
mesolitisch kernbijltje en van pijlpunten bij het 
Boekweitenveentje.  
Toen vanaf het midden-neolithicum de bewoning 
zich ging uitstrekken over het keileemplateau 
verder noordelijk, werden de zandruggen 
aantrekkelijk als begraafplaats. 
 
De ruggen waren open, maar niet meer in 
gebruik als akkerland. Grafmonumenten 
kwamen op de hoge ruggen bovendien goed tot 
hun recht. Het is daarnaast goed mogelijk dat de 
veentjes als rituele offerplaatsen werden 
gebruikt. In het midden-neolithicum werd het 
hunebed ten westen van het Boekweitenveentje 
gebouwd. Opmerkelijk is dat dit hunebed vrij  
 
 
 

Afbeelding 55 Zicht op het met riet begroeide Boekweitenveentje vanaf 
een met spontaan bos bedekte dekzandrug ten noordwesten ervan (foto 
Overland 044). 

Afbeelding 55 Grafheuvels op de dekzandrug ten noordwesten van het 
Boekweitenveentje (foto Overland 045).

Afbeelding 56  Moerasbos ten zuiden van het Boekweiten-
veentje. Op de hogere kopjes groeien vliegdennen (foto 
Overland 160). 
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Huidige situatie met archeologie       AHN-beeld met karrensporen  

  

 
 

Aardkunde  (legenda kaartbijlage 1)               Situatie 1812   
   

 
 

Situatie 1900           Landschapstypen (legenda kaartbijl. 2) 
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hoog en relatief ver van smeltwaterdalen ligt. Waarschijnlijk lagen hier geen grote stenen. 
Men heeft de stenen dus vrij ver moeten verslepen naar deze rug.  
 
In de middeleeuwen veranderde het bewoonde keileemplateau in bos. De dekzandruggen 
vormden hiervan de randzone. Op het arme zand, dat werd begraasd en geplagd, kon zwaar 
bos niet overleven. De relatieve openheid, die hier al in de prehistorie bestond, moet toen 
bewaard zijn gebleven. Wel werden in deze randzone door schapen en andere dieren vanuit 
het nabije holt steeds eikels naar dit gebied gebracht. Hierdoor groeiden hier lage 
eikenstruiken, die door grazende schapen kort werden gehouden. Het landschapstype waar 
de grafheuvels nu voornamelijk in liggen noemen we ‘oud bos uit heide (op kaart 1900) op 
voormalig bos (op kaart 1812), waarbij we moeten aantekenen dat het bos hier zeer open 
was.  
 
In de twintigste eeuw kwam aan het plaggen van de heide en de begrazing een eind. De 
heide op de dekzandruggen werd hier niet bebost of in agrarisch gebruik genomen. Mogelijk 
omdat de zandgronden te droog en de tussenliggende laagtes te nat waren. Er ontstond 
spontaan bos, vaak met kenmerkende boomkringen, die ontstonden uit hakhout of uit de 
nietige eikenstruikjes die waarschijnlijk al eeuwen lang op de heide stonden. De openheid 
die naar het zuiden en zuidwesten bestond is sindsdien verdwenen.  

 

7.3 De paraboolduin ten zuiden van de es van Schipborg 
De paraboolduin is in de laatste ijstijd opgestoven op de rand van het keileemplateau van 
Schipborg vanuit de zanden in het smeltwaterdal in het westen. Daarbij werd ook de 
uitblazingsvlakte gevormd die nu tussen de armen van de paraboolduin ligt.  
De duin bestond uit arme, droge zanden die, net als de zandruggen rond het 
Boekweitenveentje, al in de loop van het neolithicum opener werden. Op de duin ligt een 
grafheuvel uit de bronstijd, een uit de late bronstijd / vroege ijzertijd en een grote groep 
brandheuvels uit de late ijzertijd. De nabijheid van het bewoonde plateau van Schipborg, de 
openheid op de droge, arme zandgronden, en de hoge ligging maakte dit duin aantrekkelijk 
om goed zichtbare grafmonumenten aan te leggen. Naar het westen toe, naar het lager 
gelegen dal, moet er uitzicht zijn geweest. Dit was mogelijk vooral het geval in de late 
ijzertijd, toen in de beekdalen de broekbossen verdwenen, en plaats maakten voor 
graslanden. Andersom moeten de grafheuvels goed zichtbaar vanuit het dal zijn geweest.  
 
In de prehistorie, en vooral in historische tijd, vormden de duintjes en de grafheuvels een 
barrière voor de karren die hier vanuit het dal de hogere delen van de Hondsrug opklommen. 
Dit is nog goed te zien aan de sporen die op de uitblazingsvlakte en op de duin tussen de 
grafheuvels zijn uitgesleten. Op het AHN-beeld zijn deze sporen te zien in de vlakte tussen 
de armen van de parabool.  
Door intensieve begrazing, plaggen en door het verkeer bleef ook in historische tijd zand 
verstuiven. Dit is te zien op de bodemkaart. Het oostelijke deel van het duin, en ook het 
gebied ten oosten daarvan is gekarteerd als stuifzand. Ook elders op en rond het duin zullen 
stuifzandjes liggen, te klein om te karteren. Mogelijk zijn door de verstuiving grafheuvels 
aangetast of begraven.  
 
In de middeleeuwen lag de paraboolduin, net als de dekzandruggen van het 
Boekweitenveentje, in de randzone van het Borckerholt. Ook hier was het landschap open 
doordat op het arme, maar intensief begraasde en geplagde zand het bos niet kon 
overleven. Ook hier groeiden lage eikenstruiken, die door grazende schapen kort werden 
gehouden. Op de kaart van 1812 is te zien dat de duintjes een scherpe grens vormen van 
het bos. We kunnen aannemen dat de bomen op en direct achter de duinen klein moeten 
zijn geweest. Een deel van het duin werd bedekt met eikjes die in de 19e eeuw als hakhout 
werden geëxploiteerd. Op de kaart van 1900 lijkt het bos juist uitgebreid. Mogelijk zijn deze 
eiken hier geplant of bewust gespaard om verstuiving tegen te gaan. In de 19e eeuw was de 
verstuiving immers een groot probleem.  
De landschapstypen waar de grafheuvels nu voornamelijk in liggen noemen we ‘spontaan 
bos op voormalige heide’ en ‘oud bos uit heide met hakhout op voormalig bos’.  
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Situatie nu            AHN-beeld 
 

 
 

Aardkunde (legenda kaartbijlage 1)        1812 (kaart heeft grote verschuiving)  
 

 
 

Situatie 1900            Landschapstypen (legenda kaartbijl. 2) 
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Afbeelding 57 Karrensporen in de vlakte tussen de armen van de paraboolduin. Op de foto links is gemaaid, 
waardoor de hier ondiepe karrensporen goed te zie zijn. Ook is te zien dat de opkomende boompjes in het spoor 
bestand zijn tegen het maaien. De foto rechts laat de sporen zien op de plek waar de karren, iets naar het oosten, 
over het paraboolduin, tussen de grafheuvels door, moesten worden getrokken. De sporen zijn hier, hoewel gevuld 
met bladafval, dieper ingesleten.  
 
 
 
Tegen het paraboolduin lagen in de 19e eeuw kampjes die met eswallen waren omgeven. 
Een zo’n kampje is nu 
opgenomen in de es 
van Schipborg. De wal 
is nu de grens tussen 
open es enerzijds en 
heide / spontaan bos 
anderzijds. Een ander 
kampje is in de 20e 
eeuw bebost. De wal 
ligt nu in bos (zie foto 
hoofdstuk 6, 
landschaptype 3).  
 
In recente tijd zijn de 
grafheuvels 
gerestaureerd. Ze 
werden 10 cm 
opgehoogd met grond 
die rijker is dan het 
duinzand. Ze zijn 
begroeid geraakt met gras en lichten nu felgroen op tussen de donkerder kleuren van de 
overige vegetatie.  
 
De mythische betekenis van het paraboolduin met de grafheuvels is goed te herbeleven voor 
wie op de uitblazingsvlakte staat. Die voelt / ziet zich omringd door de armen van de 
paraboolduin met daarop boomkringen en grafheuvels. Helaas wordt deze beleving 
verstoord door de parkeerplaats.  
 

Afbeelding 58 Zicht op brandheuvels uit de late ijzertijd vanuit de vlakte tussen de armen 
van de parabool.  
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7.4 Omgeving Galgenberg 
 
De Galgenberg, en ook de andere grafheuvels in de omgeving, stammen waarschijnlijk uit 
het laat-neolithicum en de vroege- of midden-bronstijd. De situatie is hier heel anders dan op 
de dekzandruggen rondom het Boekweitenveentje en op de paraboolduin. De heuvels liggen 
niet in clusters, maar zijn meer verspreid. Het dekzand is hier vlakker afgezet, uitgesproken 
ruggen komen niet voor en het zand is vochtiger. Blijkbaar had men andere redenen om hier 
grafheuvels aan te leggen. Waarschijnlijk zorgde de ligging aan een doorgaande route 
ervoor dat de grafheuvels goed zichtbaar waren.  
 
Hoewel de grafheuvels en de 
hunebedden niet hoog liggen, 
waren ze toch van veraf 
zichtbaar, omdat op de 
dekzanden vanaf het neolithicum 
het landschap opener werd. 
Hierdoor werd de Galgenberg 
(net als de andere 
grafmonumenten in de 
omgeving) een oriëntatiepunt 
voor het verkeer op de heide.  
 
Juist de Galgenberg speelde 
waarschijnlijk altijd een 
belangrijke rol als markatiepunt, 
omdat het tussen meerdere 
bewoonde gebieden lag. 
Hierdoor kreeg het als 
vanzelfsprekend een rol als 
grenspunt. Deze ligging op de 
grens van territoria, en ver van 
het bewoonde gebied, kan in de 
middeleeuwen een reden 
geweest zijn om hier een galg op 
te richten. Al in 1332 stond de 
heuvel als zodanig bekend. De 
galg houdt mogelijk verband met 
een bisschoppelijke curtis en de 
zetel van de Etstoel in Anloo 
(Elerie 1993).  
 
Overigens zijn nog geen harde 
bewijzen gevonden voor 
terechtstellingen. Wel vond in 
1580 een andere macabere 
gebeurtenis plaats. 
Spaansgezinde boeren 
blokkeerden toen bij Zuidlaren de 
route van Groningen naar 
Coevorden, waar geuzenleider 
Bartold Entens met zijn leger 
langs wilde trekken. Bartold en 
zijn broer Asinge versloegen de 
boeren, waarna Asinge veel 
boeren vermoordde. Deze slachting vond waarschijnlijk plaats bij de Galgenberg, zo blijkt uit 
getuigenissen van boeren, 20 jaar later.  
 

Afbeelding 59 Hunebed D8 (no 70) lag niet op een rug of een dalflank, zoals D7. 
Mogelijk werd de zichtbaarheid gewaarborgd door de ligging aan een 
prehistorische route. Later werd het hunebed een baken waarop de reiziger zich 
richtte. Op de voorgrond een diep uitgesleten karrenspoor, die door recente 
ontbossing beter zichtbaar is geworden. (foto Overland, no 168).  

Afbeelding 60 De Galgenberg, met grenssteen, ligt nog steeds op een 
kruispunt van wegen en op een gemeentegrens. De omgeving (productiebos, 
rechte wegen) lijkt echter niet meer op de wilde openheid van de vroegere 
heide (foto Overland 062). 
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Huidige situatie               AHN-beeld met karrensporen 
 

 
Aardkunde (legenda kaartbijlage 1)               Situatie 1812 

 
Situatie 1900      Landschapstypen (leg. kaartbijl. 2) 
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Dan blijkt dat de Zuidlaarders de meeste lijken hadden begraven en die van Anloo slechts 
één. De gebeurtenis was van belang bij de grensconflicten tussen de marken. 
Buurschappen waren namelijk verplicht om een vreemd lijk te begraven dat binnen hun 
marke was aangetroffen. De Zuidlaarders meenden nu aanspraak te kunnen maken op de 
heide bij de Galgenberg (Elerie 1993). 
 
Naarmate het gebruik van de heide intensiever werd, werd ook de noodzaak groter om de 
grenzen vast te leggen. De Galgenberg wordt al in 1332 genoemd in de grensgeschillen. 
Pas veel later werd het een punt waarop harde, kaarsrechte markegrenzen werden gericht. 
De Galgenberg werd een driemarkenpunt, net als de grafheuvel meer noordelijk.  
 
Waarschijnlijk omdat de gronden hier vochtig waren, werd het gebied rond de Galgenberg 
vanaf de 19e eeuw geheel tot productiebos ontgonnen, met een min of meer rationeel 
wegen- en wallenpatroon. De ligging van de Galgenberg op een punt waar grenzen en 
wegen bij elkaar komen, werd hierdoor versterkt. Het wilde karakter van het landschap, de 
zichtbaarheid van de grafmonumenten en hun onderlinge relatie, verbonden door 
karrensporen, verdween hierbij echter vrijwel geheel.  
 
Recent is het gebied ten zuidoosten van het hunebed weer open gemaakt (nu 
landschapstype ‘open heide’). Hier zijn de karrensporen, en hun relatie met het hunebed en 
de grafheuvels, heel goed zichtbaar. De waterlossing bij het hunebed stamt mogelijk uit de 
18e eeuw.
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7.5 Voormalig buiten 

Situatie nu    Situatie 1812        Situatie 1900 
 

Situatie 1918    Situatie 1929      Landschapstypen (leg. kaartbijl. 2) 
 

 
Het vroegere buiten van de familie Kniphorst beslaat dát deel van het landgoed waar naast 
houtproductie het recreatieve en esthetische aspect voorop heeft gestaan. Op de kaart van 
1812 is te zien dat het gebied van het latere buiten toen nog uitgestrekte, lege heide was, 
zonder veel reliëf. De familie Kniphorst verwierf deze heide in de tweede helft van de 19e 
eeuw. Rond 1900 was het gebied al bebost. De rode puntjes op de kaart suggereren dat hier 
toen al gebouwtjes stonden, mogelijk woningen van bosarbeiders. In de latere decennia 
kreeg het bos hier een buitenkarakter. In dit buiten lag het landhuis Villa Maria, ook wel de 
Hunnenborg genoemd, een houten chalet met bijgebouwen. De omgeving van Villa Maria 
was geen typisch buiten, met gazons en tuinen. In het omliggende bos werd wel een 
uitgebreider assortiment bomen aangeplant dan in de eiken- en naaldbossen verderop. Hier 
verschenen ook beukenlanen. De omgrenzing van het landschapstype ‘bos met  
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buitenkarakter is arbitrair, omdat ook elders op het landgoed lanen en bijzondere bomen 
voorkomen. In de onmiddellijke nabijheid van het vroegere chalet zijn hier echter meer 
resten van te verwachten.  
Door jarenlange verwaarlozing is dit gebied niet meer als buiten te ervaren. Toch zijn er nog 
allerlei dingen te herkennen: de restanten van de vijver, enkele beukenlanen, de plek van de 
vroegere belvedèretoren, en stukken beukenbos. Het boswachtershuis wordt nu bewoond 
door de beheerder van Staatsbosbeheer. Op het vroegere buiten ligt nu de natuurcamping. 
De kampeerweide ligt niet op een plek met een vroeger gazon, maar past wel in het 
buitenkarakter. 
Het landgoed en het vroegere buiten zijn niet in het veld gekarteerd. Er liggen meer 
landschappelijke resten dan op de kaart staat. 

Afbeelding 64 Beukenlaan in het Kniphorstbos. Het pad 
tussen de bomen is in onbruik geraakt en vervangen door een 
pad links van het laantje. Op de voorgrond een omgevallen 
beuk (foto Overland 171).  

Afbeelding 63 Villa Maria, het buitenhuis van de familie 
Kniphorst, lag bij deze vijver (foto Overland 095) 

Afbeelding 62 Het boswachtershuis (foto Overland 
127). 

Afbeelding 62 Op dit nu met beuken beplante, en door 
een greppel omgeven perceeltje stond de belvedèretoren (foto 
Overland 125).  
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8 Aanbevelingen en wenken 
 

8.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
 
Veldwerk 
Ten bate van de archeologie is in het verleden uitgebreid veldwerk gedaan. Voor de 
historische geografie niet of nauwelijks. De historisch-landschappelijke verschijnselen die op 
de kaarten staan aangegeven zijn daarom niet of nauwelijks getoetst. In het veld zou moeten 
worden getoetst:  
 
Controle van de landschapstypen 
Klopt de beschrijving van het huidig landschapsbeeld? Kunnen legenda-eenheden worden 
samengevoegd omdat ze zich in het veld niet onderscheiden? Of moeten ze  soms juist 
verder worden onderverdeeld?  
 
Controle van de risters, wallen en greppels, lanen 
Waar liggen de ondiepe risters die werden aangelegd bij de markescheiding? Idem voor 
andere greppels in het gebied. Is af te leiden wat de functie was? Waar liggen nog 
onopgemerkte wallen? Wat is de begroeiing van de wallen? Zijn er ook wallen met 
afwijkende beplanting? (in Kniphorstbos is er een met beuken). Waar liggen nog 
onopgemerkte lanen?  
 
Ouderdom boomkringen 
Door bij veldwerk de ligging van boomkringen te bekijken ten opzichte van risters, wallen of 
karrensporen, en hierbij ook het bodemprofiel te bestuderen, wordt het mogelijk om 
uitspraken te doen over de ouderdom van deze structuren.  
 
Controle van waterlossingen 
Waar liggen waterafvoeren? Zijn ze te relateren aan 18e eeuwse waterlossingen? Welke 
gebiedjes ontwateren ze? Zijn er mogelijkheden voor vernatting?  
 
 
Toelichtende doorsnedes en schema’s 
Bij de commentaren op het rapport bleek de behoefte aan toelichtende doorsnedes en 
schema’s.  
 
Een doorsnede door het plateau van Schipborg, met uitleg van het reliëf zal enorm 
verduidelijkend werken op de landvormen, bodemtypen en, in relatie daarmee, de ligging 
van de grafmonumenten (suggestie Strootman).  
 
De landschapsontwikkeling kan mogelijk worden samengevat in een matrix die de relatie 
aangeeft tussen de periode (incl. jaartallen voor de leek), klimaat, natuurlijke vegetatie-
ontwikkeling, menselijke activiteit, menselijke invloed op het landschap etc. (suggestie 
Strootman).  
 
Ook bij de complexe ontwikkeling van holt / strubben / heide is een schematische weergave 
gewenst. Een schema, eventueel met tekeningen erbij, zal de inzichtelijkheid vergroten 
(suggestie Spek). Zo’n schema zal de verschillende inzichten die bestaan bij elkaar kunnen 
brengen. Het maken van dit schema zal daarom ongetwijfeld in een aantal fasen moeten 
geschieden, waarbij verschillende deskundigen er commentaar op kunnen geven.  
 
 
Aanvulling en controles bodemkaart 
De Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is in ons gebied erg grof. De aanvullende 
bodemkaart van Defensie (1:20.000) is verfijnder, maar dekt alleen het vroegere militaire 
oefenterrein. Bovendien is in het veld al geconstateerd dat ook deze niet overal klopt. Hierbij 
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moeten we in het oog houden dat beide kaarten vooral zijn gemaakt vanuit agrarisch en 
bosbouwkundige perspectief, en niet speciaal om de aardkundige en historische genese 
duidelijk te maken.  
Door deze onnauwkeurige kaart blijkt dat uitspraken over vroegere landschappen of over de 
relatie tussen historische vondsten en het landschap, steeds met reserve moeten worden 
gedaan. Aanvulling van de kaart buiten het vroegere gebied van defensie en controles in het 
overige gebied zijn daarom aan te raden.  
 
 
Bijhouden GIS 
Alle kaartinformatie in dit verslag zit digitaal in een GIS. Het is aan te bevelen om nieuwe 
gegevens of nieuwe inzichten hierin te verwerken. Wie Arcview of Arcgis beheerst, kan dat 
zonder veel moeite. Indien gewenst kunnen gemakkelijk geactualiseerde kaarten worden 
uitgedraaid.   
 
 
Zichtbaarheid grafheuvels 
Over het huidig aanzien van de grafheuvels bestaan nog enkele vragen:  
• Zijn sommige als verdwenen gekarteerde grafheuvels inmiddels weer gerestaureerd?  
• Is de met gras begroeide heuvel direct ten westen van de paraboolduin een 

grafheuvel? (staat niet in Archis of op kaarten Jager).  
• Welke zijn gerestaureerd met geel- en welke met zwart zand? (vraag Strootman)  
• Van welke grafheuvels is bekend of ze een greppel hadden? Wat is de grootte van de 

afzonderlijke grafheuvels?  
Vooral de laatste twee vragen vereisen intensief contact met archeologen die het gebied 
goed kennen, omdat deze informatie niet in bestanden is opgeslagen. Voor enkele 
grafheuvels zal dit echter meer informatie opleveren dan dat nu op de kaarten staat.  
 
 
Populaire versie rapport 
Het voorliggend rapport is voor een groter publiek moeilijk leesbaar vanwege de 
moeilijkheidsgraad en de uitgebreidheid. Omdat al het materiaal al is verzameld, is het vrij 
gemakkelijk om te zetten naar een kortere publicatie die toegankelijk is voor een veel 
bredere doelgroep.  
 
 
Model Waterbolk 
Bij de beschouwingen over de prehistorische landschapsontwikkeling was het model van 
Spek (2004, hoofdstuk 4) het uitgangspunt. We hebben, wellicht ten onrechte, relatief weinig 
gebruik gemaakt van het werk Waterbolk (o.a. Waterbolk, 2004), die, meer dan Spek, de 
nadruk legt op prehistorische territoria, continuïteit en grenzen tussen territoria. Dit model is 
minder geschikt om uitspraken te baseren over het vroegere landschap en relaties met 
aardkunde, maar wellicht biedt het mogelijkheden om verklaringen te geven voor de 
verspreiding en begrenzing van territoria. In een vervolgstudie is het mogelijk de beide 
benaderingswijzen meer te integreren. In ons studiegebied lijkt een grote continuïteit te 
bestaan, die deels is te verklaren vanuit het aardkundige keurslijf.  
 

8.2 Wenken voor inrichting en beheer 
 
In het onderstaande een aantal ideeën over inrichting en beheer. Ze hebben uitdrukkelijk 
niet de status van adviezen, want er is niet systematisch over nagedacht. Het zijn 
persoonlijke ideeën van de onderzoeker (Jan Neefjes, Overland) die bij de inventarisatie 
naar voren zijn gekomen.  
 
 
Sparen van reliëf 
Bij inrichting, beheer en recreatief medegebruik moet uiterst voorzichtig met het reliëf 
worden omgegaan. Veel wallen, grafheuvels en karrensporen zijn in kaart gebracht, maar 
ongetwijfeld liggen er nog een aantal van deze elementen onopgemerkt in het landschap. 
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Daarnaast bestaat nog meer niet in kaart gebracht reliëf (risters, greppels, resten van niet-
ontdekte grafheuvels of hunebedden).  
 
 
Open maken dekzandgebieden rond het plateau van Schipborg 
Ter plekke van de meeste grafheuvels ligt spontaan bos of bos dat is opgekomen uit open 
hakhout. In beide gevallen was het landschap vroeger (soms nog tot enkele decennia terug) 
veel opener. Door het bos open te maken, worden de grafmonumenten weer zichtbaar. Het 
einddoel van deze moet uitdrukkelijk niet zijn om de heide weer terug te brengen, maar om 
open heide met korte hakhoutstoven of heidestruiken te creëren (zie onder).  
 
 
Onderhoud van de strubben 
Op dit moment sterven de boomkringen af, doordat ze te groot worden voor de arme bodem, 
en de boomvorm te onnatuurlijk is. Weer open maken is noodzakelijk voor het voortbestaan 
van de boomkringen. De heide zal hierdoor weer opener worden en de grafmonumenten 
weer zichtbaarder. De oude ondergroei, die afhankelijk is van licht, krijgt weer een kans. 
Bovendien kan dan een landschapstype, heide met lage eikenstruiken, hersteld worden.  
Smeenge (2005) geeft suggesties voor dergelijk beheer. Hij gaat er echter van uit dat de 
kringen vooral door hakhout zijn ontstaan, terwijl het hakhout waarschijnlijk alleen in de 19e 
en in het begin van de 20e eeuw een rol heeft gespeeld. De combinatie van vraat en 
verspreiding van eikels door schapen bij de genese van de boomkringen is in Smeenge’s 
suggesties nog niet verwerkt.   
Omdat herstel van de intense vroegere begrazingsdruk niet mogelijk is, moet toch aan een 
vorm van hakhoutexploitatie worden gedacht, mogelijk in combinatie met begrazing en 
plaggen. Het verdient aanbeveling om, in een samenwerking met cultuurhistorici en 
bosbouwers, tot een goede beheersvorm te komen  
 
 
Omgeving Galgenberg open maken 
De omgeving van de Galgenberg is rond 1900 geheel in productiebos gelegd. De 
Galgenberg heeft bovendien een centrale ligging in een min of meer rationeel patroon van 
wegen en wallen uit die tijd.  
Tegelijkertijd speelde de Galgenberg vóór die tijd een centrale rol als herkenningspunt in de 
open heide. De relatie tussen prehistorische en historische routes (karrensporen) enerzijds 
en grafheuvels en hunebedden anderzijds kan in deze omgeving goed zichtbaar worden 
gemaakt. Dat kan alleen als de openheid wordt hersteld door productiebos te verwijderen. 
Op kleine schaal is dat al gedaan in het gebied ten zuidoosten van de Galgenberg. Een 
belangrijke ontwerpopgave is het om hier het beeld van open heide terug te krijgen, en 
tegelijkertijd de weg- en vooral de walstructuren te sparen.  
 
 
Heide ten noorden van de camping uitbreiden 
Ten noorden van de camping, ligt een van de grootste stukken overgebleven heide, maar 
het gebied oogt meer als een hondenuitlaatstrook langs een camping. Door het productiebos 
ten noorden ervan deels om te vormen tot heide, zou dit gebied weer wat uitgestrekter 
kunnen worden. Tegelijkertijd zou de camping moeten worden ingepakt in groen. Het groen 
zou de witte caravans moeten verbergen, maar nog wel zicht op de kerk mogelijk moeten 
maken vanaf de hogere punten op de heide. Eigenlijk zou de camping zelf een 
landschapsplan moeten maken, waarbij enerzijds de camping minder zichtbaar is, vanaf het 
natuurgebied, maar er anderzijds wel doorkijkjes vanaf de camping mogelijk zijn. Mogelijk 
kan dit offer van de camping worden gevraagd als ook de kwaliteit van de omgeving 
verbetert. Soms zijn campings volgens het bestemmingsplan verplicht om op het terrein een 
groenstrook aan te brengen.  
 
 
Herstel contrast es - heide 
Veel Drentse essen zijn voor de leek nauwelijks zichtbaar omdat ze niet meer worden 
omringd door heide maar door landbouwgronden. Eventuele natuurontwikkeling op de 
landbouwgronden grenzend aan de Noordes van Anloo geeft goede mogelijkheden om hier 
het contrast te herstellen. Recent is hier de wal op de esrand al hersteld.  
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Herstel vergezichten 
Het zal niet mogelijk zijn om de onafzienbare heide van vroeger te realiseren, maar het loont 
de moeite om een aantal vergezichten te herstellen. Voor dit herstel is ook medewerking van 
grondeigenaren en beheerders van buiten het gebied nodig. Bij de vergezichten is het goed 
om te denken vanuit de grafmonumenten naar de omgeving. 
Het herstel van vergezicht: naar oosten toe is moeilijk, vanwege de strook productiebos die 
het gebied aan de oostkant begrenst. Omdat deze strook het gebied afschermt van de 
drukke N34, lijkt het lijkt niet aan te raden deze open te maken.  
Naar het zuiden toe worden vergezichten bemoeilijkt door de camping. Naar het westen toe 
door het bos dat recent is aangeplant op de jonge landbouwontginningen rond proefboerderij 
De Schipborg. Hierdoor is vanuit Hunebed D7 (no 41) waarschijnlijk geen vergezicht meer te 
creëren.  
Mogelijkheden voor herstel zijn er vanaf de zuidkant van het Kniphorstbos, over de 
landbouwgronden in ons gebied, naar het lager gelegen Anloërdiepje. Indien deze jonge 
landbouwontginningen ooit bij het natuurgebied worden betrokken, moet met deze 
mogelijkheid rekening worden gehouden.  
Verder is een vergezicht denkbaar vanaf de paraboolduin naar het Schipborgerdiep. 
Probleem is dat hier in het cultuurlandschap enkele houtwallen staan, die waarschijnlijk ook 
historische waarde hebben.  
Tenslotte zou het fraai zijn om in het gebied weer uitzicht te hebben op de kerktoren van 
Anloo, die ook eeuwenlang een markatiepunt op de heide is geweest. Bij de een eventuele 
natuurlijke inrichting van de jonge landbouwontginningen ten noorden van de Noordes van 
Anloo moet hiermee rekening gehouden worden.  
 
 
Herstel natte plekken 
Zowel de ecologie, als het cultuurhistorische beeld zou er mee gebaat zijn om de 
ontwatering in en om het gebied weer te beperken. De greppels en waterlossingen (soms 
mogelijk al in de 18e eeuw ontstaan) hoeven hiervoor waarschijnlijk niet te verdwijnen, maar 
misschien kunnen er stuwtjes in worden geplaatst. Hierdoor zal het aantal en de grootte van 
de natte plekken in het gebied weer toe nemen. Op landbouwgronden kan de vernatting nog 
niet worden toegepast. Nog niet alle greppels en waterlossingen in het gebied zijn in kaart 
gebracht.  
 
 
Herstel relatie Borckermeer 
Ten noordoosten van de schietbaan, aan de andere kant van de N34, ligt een laagte in een 
landbouwperceel. Dit was vroeger het Borckermeer, de plek waar de boeren van Schipborg 
in de middeleeuwen hun beesten lieten grazen. Het meer ontstond waarschijnlijk doordat 
aan het einde van de laatste ijstijd het smeltwaterdal door een dekzandrug is geblokkeerd. 
Rond 1900 is door deze rug een sloot gegraven, waardoor het meer droogviel en kon 
worden omgezet in landbouwgrond. Mogelijk is er ook stuifzand het meer in geblazen. Indien 
ooit natuurontwikkeling wordt overwogen aan de andere kant van de N34, is het aan te 
bevelen hier te beginnen. Mogelijk kan het meer, of in ieder geval een veentje, worden 
hersteld door de afwaterende sloot weer te blokkeren. Uiteraard moet worden begonnen met 
aankoop van de landbouwgrond.  
De verbinding met het Borckermeer zou zowel ecologisch als recreatief vorm gegeven 
moeten worden. Bijvoorbeeld met een tunnel onder de N34 of een ecoduct over de N34. 
Fietsers en wandelaars kunnen dan weer over de oude route (de Oude Zuidlaarderweg) 
richting Borckermeer en Zuidlaren. Dit idee komt van Hans Elerie.  
 
 
Toeristische potentie paraboolduin gebruiken 
Op de uitblazingsvlakte bij de paraboolduin voelt men zich letterlijk omarmd door 
prehistorische begraafplaatsen. Deze bijzondere plek kan ongetwijfeld meer bezoekers, type 
stonehenge, trekken. Om de beleving te verbeteren, zou de parkeerplaats moeten worden 
verplaatst en (een deel van de) bosopslag moeten worden verwijderd. Bij het aantrekken van 
toeristen moet tegelijkertijd een plan worden gemaakt de grafheuvels en het relief te 
beschermen.  
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9 Methodiek en bronnen 
 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn al enkele malen opmerkingen en kanttekeningen 
gemaakt over de gebruikte methode. Hier nog enkele aanvullende opmerkingen. Bij alle 
kaarten geldt dat de gegevens zijn verkregen door een bureaustudie en dus niet met 
veldwerk zijn getoetst of aangevuld. Het is dus mogelijk dat we landschappelijke 
verschijnselen over het hoofd zien, of dat bijvoorbeeld verschillende landschapstypen in het 
veld nauwelijks zijn te onderscheiden.  
 
 
Literatuur 
De belangrijkste bronnen van schriftelijke informatie zijn Jager (1988 en 1993), Spek (1993 
en 2004) en Elerie (1992 en 1993). Deze drie auteurs hebben ook mondelinge informatie 
gegeven. De literatuurlijst geeft aan welke informatie nog meer is gebruikt.  
 
 
Aardkunde 
De aardkundige gegevens zijn gebaseerd op de Bodemkaart van Nederland (1:50.000). 
Deze kaart is bijgewerkt naar met behulp van:  
- Een bodemkaart van Defensie (schaal 1:20.000). Deze kaart kregen we van Defensie toen 
het project bijna was afgerond. Er kunnen daarom nog kleine verschillen zijn, die het 
totaalbeeld echter weinig beïnvloeden. De kaart gaat alleen over de gronden van defensie. 
De informatie van de bodemkaart en de defensiekaart is opgeblazen naar 1:10.000. Dat 
betekent dat de omgrenzing op onze bodemkaart grof is. In werkelijkheid zullen de 
overgangen van de ene naar de andere grondsoort veel grilliger zijn.  
-Om de informatie toch wat te verfijnen hebben we de kaart aangepast door middel van 
AHN-beelden, geomorfologische informatie, historische informatie, vegetatie-informatie en 
bodemgegevens in de literatuur. Een veldcheck heeft niet plaatsgevonden.  
 
Belangrijke digitale data: 
Bod50-schipborg.shp shapefile waarmee zowel de geologische als de 

bodemkundige kaart is weer te geven.  
Bod50-schipborg.dbf   bijbehorende database 
Grote geologische landschappen.avl legenda voor de geologische kaart 
Bodemtypering overland.avl  legenda voor de bodemkaart 
 
Ruguitgebreid.shp shapefile met ligging ruggen, dalassen en ander 

reliëf (waaronder ook mogelijke celtic fields (door 
AHN-interpretatie verkregen)  

Ruguitgebreid.dbf bijbehorende database 
Rug.avl legenda voor het reliëf (dekzandruggen, laagten) 
Er bestaat geen standaard-legenda voor de ruggen die door mensen lijken te zijn 
opgeworpen (waaronder mogelijke celtic fields). Deze kan gemakkelijk worden gemaakt.  
 
Archeologie 
De ligging en typering van de archeologische vondsten is uit het nationale systeem Archis, 
beheerd door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). 
In Archis zitten vrij veel dubbelingen en hiaten. De periode-aanduidingen zijn vaak zeer ruim 
en voor meerdere uitleg vatbaar. De archeoloog Jager, die het gebied goed kent, was 
behulpzaam bij het opschonen van Archis en bij het maken van een goede periode-indeling. 
Bij de periode-indeling moeten we ons realiseren dat we alleen van de enkele opgegraven 
grafheuvels zekerheid hebben over de ouderdom. Jager baseert zijn indeling op ligging, 
verspreiding, vorm en grootte van de grafheuvels, en op boringen in de grafheuvels. Alleen 
de zichtbare archeologische vondsten zijn van een periode-indeling voorzien.  
In de tekst verwijzen we af en toe naar nummers van de grafmonumenten. Kaart 14 geeft de 
nummers, die overeenkomen met de nummers die Jager aan de grafheuvels en 
hunebedden gaf.  
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Belangrijke digitale data:  
archeologie strubben kniphorstbos.shp  shapefile met archeologische vondsten 
archeologie strubben kniphorstbos.dbf  database met gegevens (type vondst, periode-

indeling, landschappelijke bijzonderheden) 
archeologie strubben kniphorstbos.avl legenda met type vindplaatsen 
verschijning.avl legenda met landschappelijke verschijningsvorm van 

enkele grafmonumenten (langwerpig, verdwenen)  
neovromidden.avl, neolaatbrons.avl,  
ijzerromeins.avl legenda’s met vondsten in perioden, kunnen worden 

toegepast na een selectie van de betreffende 
periode 

archeologie neolabronsijzerromeins.avl legenda met vondsten uit twee perioden. Kaartlaag 
moet óp die van de twee perioden liggen.  

nederzettingsterreinen.shp terreinen waar archeologische vondsten zijn gedaan 
(volgens Jager)  

nederzettingsterreinen.dbf  database met gegevens (met periodeindeling 
 
 
Kaart 16 Nummers van de zichtbare grafmonumenten 
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De nederzettingsterreinen hebben geen standaardlegenda. Deze kan naar het voorbeeld op 
kaartbijlage 1 zelf worden gemaakt. Eerst moeten in de shapefile selecties naar periode 
worden gemaakt.  
 
karresporen.shp shapefile verkregen door kaart Jager (1988) te 

digitaliseren 
karresporen.dbf    bijbehorende database 
karresporen.avl bijbehorende legenda (verdeelt ze in zichtbare en 

minder zichtbare)  
 
Landschapsontwikkeling 
Bij de beschouwingen over de prehistorische landschapsontwikkeling was het model van 
Spek (2004, hoofdstuk 4) het uitgangspunt. Het bleek goed werkbaar om vanuit dit model de 
vondsten in ons gebied te beschouwen. De ligging van de meeste vondsten past goed in dit 
model. Een afwijking vormde de vroege bewoning op het plateau van Schipborg. Spek geeft 
aan dat bewoning van keileemplateaus meestal pas begint in de ijzertijd. Overigens noemt 
Spek zandige plateaus (zoals die van Schipborg) zelf al als uitzondering op deze regel.  
Juist vanwege het a-typische karakter van het plateau van Schipborg, hebben we afgezien 
van kaarten met prehistorische landschapsreconstructies. Deze zouden een 
schijnnauwkeurigheid suggereren en een eigen leven gaan leiden. In plaats daarvan geven 
we beschrijvingen van de vegetaties op de verschillende bodemtypen.  
 
Bij uitspraken over historische landschapsbeelden hebben we vooral gebruik gemaakt van 
het werk van Elerie en van eigen karteringen.  
 
 
Historisch-geografische kartering 
De historisch-geografische kartering kwam tot stand door vergelijking van de huidige 
topografische situatie met die van omstreeks 1812 en die van omstreeks 1900.  
 
De volgende (digitale) kaarten werden hierbij gebruikt.  
 
Huidige topografische situatie:  
• Topografische kaart: 1:25.000 
• Recente luchtfoto’s  
• Actueel Hoogtebestand Nederland 
 
Historische situatie:  
• De Franse kaart, schaal 1:20.00; tussen 1811 en 1813 vervaardigd door het Franse 

Corps des Ingénieurs Géographes’, kortweg de Franse kaart, schaal 1:20.000. Recent 
uitgegeven door Versfelt & Schroor (2001), die een digitale versie beschikbaar stelde. 

• De Chromotopografische Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, schaal 1:25.000. 
(1902, noordelijk deel en 1898, zuidelijk deel). 

 
Daarnaast is incidenteel gebruikt:  
• De Militaire Topografische Kaart van 1850 (Nationaal Archief, Den Haag) 
• De tussen 1820 en 1824 verschenen topografische kaarten van W.H. Huguenin, 

schaal 1:40.000 (Collectie Drents Archief, Assen) 
• Topografische kaarten uit 1915, 1930, 1949 (noordelijk deel) en 1918 en 1929 

(zuidelijk deel).  
• De kaart uit NAR-rapport 7 van Jager (1988), waarop behalve archeologie ook 

terreinkenmerken staan.  
• Een vegetatiekaart van Defensie (Adviesgroep Vegetatiebeheer, 1998).  
 
Daarnaast leverden archeoloog Sake Jager en historisch geograaf Hans Elerie mondeling 
veel kennis van het gebied.  
 
Door de kaartvergelijking konden historische landschapstypen worden onderscheiden. Al 
eerder is het voorbehoud gemaakt, dat hierbij het huidige landschapsbeeld niet of nauwelijks 
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in het veld is gecontroleerd. De landschapstypen zijn daarom vrij betrouwbaar wat betreft 
ontstaanswijze, maar minder wat betreft het huidig aanzien.  
 
Belangrijke digitale data:  
Strubbenlandschappen.shp  shapefile met historische landschappen 
Strubbenlandschappen.dbf  database met informatie.  
 
Van deze shapefile zijn meerdere kaarten met legenda’s uit te draaien, waaronder: 
Strubbenlandschappen.avl  legenda met landschapstypen 
Landgebruik nu    legenda met landschaps- en vegetatiebeeld nu 
Landgebruik 1900   legenda met landschaps- en vegetatiebeeld in 1900 
Landgebruik 1812   legenda met landschaps- en vegetatiebeeld in 1812 
 
Lijnen.shp    shapefile met historische lijnen 
 
Van deze shapefile zijn meerder kaarten met legenda’s uit te draaien waaronder:  
Wegen.avl     legenda met historische wegen 
Markegrenzen wallen waterlossingen.avl legenda met zichtbare markegrenzen, 

opgeworpen wallen en waterlossingen 
 
Marken.shp shapefile met ligging van de vier marken (alleen binnen 

studiegebied correct weergegeven)  
Marken.avl   legenda  
 
 
Bijzondere plekken 
Bijzondere plekken (militaire en andere) kwamen door kaartvergelijking naar voren en door 
mededelingen van vooral Elerie en Jager. Opvallend is dat er in het gebied nauwelijks 
veldnamen zijn of plekken waaraan volksverhalen aan zijn verbonden. De verhalen die 
Elerie (1993) noemt, liggen grotendeels buiten het studiegebied.  
 
Digitale data:  
Bijzondere punten.shp Shapefile met bijzondere plekken 
Bijzondere punten.dbf Database met toelichting 
 
 
Topografie en plaatsaanduiding 
De topografie kan worden weergegeven met het topt10-vectorbestand.  
Topografie zachte kleuren.avl legenda voor top10-vector met zachte kleuren als 

achtergrond voor andere kaarten.  
Plaatsaanduidingen.shp shapefile met plaats- veld- en straatnamen.  
 
 
Gebouwde objecten 
In het gebied liggen géén rijks- of gemeentemonumenten. Andere monumenten (zoals die uit 
de MIP-inventarisatie) waren niet digitaal beschikbaar, en zijn niet opgenomen. De ligging 
van de militaire gebouwde objecten is wel op de kaarten te zien. Direct ten zuidwesten van 
het gebied ligt de proefboerderij De Schipborg, gebouwd door Berlage.  
 
 
Militaire objecten 
Van Defensie (Bosma) kregen we tekeningen van de gebouwde militaire objecten op de 
stormbaan en de handgranatenbaan. De tekeningen zijn niet in de studie opgenomen. Wel is 
de ligging van de handgranatenbaan, de stormbaan en de schietbaan op de kaarten te zien.  
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Foto’s 
Van het gebied zijn zo’n 150 foto’s gemaakt. De meeste daarvan zijn terug te vinden in de 
digitale informatie die aan Staatsbosbeheer is geleverd. Met behulp van de onderstaande 
kaart zijn de foto’s terug te vinden. Ongeveer 60 foto’s zijn in dit rapport afgedrukt. De foto’s 
mogen door derden gebruikt worden. Bij publicatie vermelden Foto Overland, Jan Neefjes 
 
Digitale data: 
Fotostrubben.shp shapefile met de plekken waar de foto’s zijn gemaakt 
Fotostrubben.dbf database met nummers 
 
 
 
Kaart 17 Nummering gemaakte foto’s  
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10  Aanvullingen, wijzigingen en nuances achteraf 
 
Dit rapport is in een tijd van ongeveer 2 maanden geproduceerd. Een deel van de 
inhoudelijke kritiek kon pas na de inventarisatie worden geleverd. Hier is ruimte voor 
aanvullingen, correcties en nuances.  
 
 
 



 De Strubben-Kniphorstbos,  92  Overland, januari 2007 

   



 De Strubben-Kniphorstbos,  93  Overland, januari 2007 

   

11  Literatuur  
 
 
Adviesgroep Vegetatiebeheer IKC Natuurbeheer, 1998 
Inventarisatie en Monitoring van Natuurwaarden op Defensieterreinen; Oefenterrein Anloo.  
 
Bijlsma, 2002,  
Bosrelicten op de Veluwe; een historisch-ecologische beschrijving.  
 
Elerie, J.N.H., 1992 
De Strubben/Kniphorstbos 4; Kultuur-historie en ekologie. In: Noorderbreedte, 92, 202 – 
212.  
 
Elerie, J.N.H., 1993 
Cultuurhistorie van een veldcomplex op de Hondsrug. In: ‘Landschapsgeschiedenis van De 
Strubben / Kniphorstbos; archeologische en historisch-ecologische studies van een 
natuurgebied op de Hondsrug’.  
 
Gauw, J. en J. De Vries, 2006 
De Strubben-Kniphorstbos; Poort naar het verleden. Studentenscriptie Larenstein.  
 
Groenewoudt, B.J., 2005 
Sporen van houtskoolproductie en landschapsdynamiek in een verdwenen bos bij Anloo. In: 
Nieuwe Drentse Volksalmanak, 122e jaargang, 2005.  
 
Jager, S.W., 1988 en 1993 
Anloo – De Strubben, Kniphorstbos: een archeologische kartering inventarisatie en 
waardering (NAR-rapport 7, ROB, 1988). (Later gepubliceerd in ‘Landschapsgeschiedenis 
van De Strubben / Kniphorstbos; archeologische en historisch-ecologische studies van een 
natuurgebied op de Hondsrug’, 1993).  
 
Jager, S.W., 1992 
De Strubben / Kniphorstbos; sporen uit een ver verleden. In: Noorderbreedte 92, 6 – 13.  
 
Maes, N.C.M. en C.J.A. Rövekamp, 2002 
Inheemse bomen en struiken op de Veluwe; Autochtone genenbronnen en oude 
bosplaatsen 
 
Ministerie van Defensie (Oranjewoud / Stiboka)4 
Bodemkaart oefenterrein Anloo. 
 
Neefjes, J., 2006 
Oerbos, leefbos, heide en cultuurland; landschapsgeschiedenis van de stuwwal Ermelo-
Garderen. Historisch-geografische kartering van het landschap.  
 
Rijks Geologische Dienst, 1990 
De Geologische kaart van Nederland, 1:50.000, Assen West (12W) en Assen Oost (12 O).  
 
Smeenge, H., 2005 
Holten & Strubben in het stroomgebied van de Drentsche Aa; een beheersevaluatie vanuit 
een historisch-ecologische benadering. Studentenscriptie Wageningen Universiteit.  
 

                                                      
4 Een afdruk van de ze kaart kwam aan het eind van de inventarisatie in ons bezit. De bodemkaarten in de studie 
zijn er op aangepast, maar precieze literatuurgegevens en toelichtingen hebben we niet.  
 



 De Strubben-Kniphorstbos,  94  Overland, januari 2007 

   

Spek, Th., 1993 
Milieudynamiek en locatiekeuze op het Drents Plateau (3400 v. Chr. – 1850 na Chr.); een 
model getoetst in het natuurgebied De Strubben / Kniphorstbos nabij Anloo. In: 
‘Landschapsgeschiedenis van De Strubben / Kniphorstbos; archeologische en historisch-
ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug’.  
 
Spek, Th., 2004 
Het Drentse esdorpenlandschap, een historisch-geografische studie.  
 
Spek, Th. en Elerie, J.N.H., 2004 
Historisch-geografische inventarisatie. In: RAAP-rapport  969, Cultuurhistorische 
inventarisatie ten behoeve van Landschapsvisie Drentsche Aa.  
 
Stichting voor Bodemkartering, 1977 
Bodemkaart van Nederland, blad 12-Oost 
 
Makken, H. en Vries, F. de, 1989 
Bodem en grondwater opnieuw in kaart; Revisie van de Bodemkaart van Nederland 
1:50.000, blad 12 Oost en 17 Oost.  
 
Waterbolk, H.T., 1992 
Strubben / Kniphorstbos 2; Gebruik en beheer tot ca. 1950. In: Noorderbreedte 92, 66 – 72.  
 
Waterbolk, H.T., 2004 
Hoofdlijnen bewoningsgeschiedenis stroomgebied Drentsche Aa. In: RAAP-rapport  969, 
Cultuurhistorische inventarisatie ten behoeve van Landschapsvisie Drentsche Aa.  
 
 


