Prehistorisch verkeer
Het wegdek van de Valtherbrug was gemaakt
van dwarsgelegde planken en rondhout
(boomstammetjes) op een onderbouw van in
de lengte gelegde boomstammetjes (fig 2). De
bijna drie meter brede weg was ingericht voor
rijverkeer. De bouwers hebben zich nogal wat
moeite getroost om op een slecht begaanbare
ondergrond een zo vlak mogelijk wegdek te
realiseren. Het wegdek was met pennen aan
het veen vastgehecht. Men kende in die tijd
reeds wagens met breukgevoelige spaakwielen. Het rijden over deze weg moet echter
zeer onaangenaam zijn geweest. We hebben
hier .te maken met een prehistorische verbindingsweg tussen twee gebieden, die door een
breed veenmoeras werden gescheiden.
Oprukkend veen

Fig 1. De Valtherbr

Chr.; opgraving in 1936. zie fig 6no6 voor de situering.
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PREHISTORISCHE
VEENWEGEN
De aanleg van de 'Valtherbrug', een twaalf kilometer
lange houten weg door het Bourtangerveen tussen
Drente en Westerwolde, betekende een formidabele
inspanning. De investering in hout, energie en tijd
zal door de prehistorische mens tegen het gestelde
doel zijn afgewogen. Wat bewoog hem tot de aanleg
van deze en andere houten wegen in het veen en hoe
zagen die wegen eruit?
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kan worden, vergde tenminste 60.000 palen
en planken. Hiervoor zijn vele duizenden,
wellicht zo'n tienduizend bomen gekapt. Berekeningen aan enkele prehistorische houten
wegen geven aan, dat per 1000 meter weglengte 517 wagenlasten hout gebruikt wer-

den (fig 1) die uit 42 ha bos gewonnen konden worden. Voor de Valtherbrug was, uitgaande van die berekeningen, ongeveer 500
ha bos nodig. Dat is een forse ontbossing,
waarvan de invloed ook buiten het gekapte
bos merkbaar moet zijn geweest, onder andere in de vorm van toenemende erosie.

De venen zijn vooral ontstaan onder invloed
van het stijgende grondwater na de laatste ijstijd, cirka 15000 jaar geleden, en het regenrijker worden van het klimaat sinds 8000 a
6000 voor Chr. Aanvankelijk waren het vooral moerasveenafzettingen in vlakke rivier- en
beekdalen, en andere laagten in het landschap met stagnerende waterafvoer. Vanaf
ongeveer 5000 voor Chr. begon op veel plekken hoogveenvorming; niet alleen op moerasveenafzettingen, maar ook op zandgronden en zelfs op keileem en klei. Hoogveen,
dat voor zijn voeding en watervoorziening
uitsluitend op de direkte neerslag aangewezen is, heeft een watergehalte van vaak meer
dan 90 %. Het draagvermogen is zeer gering.
Het veen wordt vooral gevormd door veenmossen, die het vermogen hebben alles wat
op het veenoppervlak ligt te overgroeien.
Waterverzadigd veen heeft sterk konserverende eigenschappen, waardoor organisch
materiaal, zoals het hout van de veenwegen,
bewaard kan blijven.
Reeds de prehistorische mens werd met het
oprukkende veen gekonfronteerd. Het landschap werd niet alleen in hoge mate gekompartimenteerd, het bewoonbare gebied werd
ook aanzienlijk verkleind. Uiteindelijk was bij
voorbeeld in Noordoost-Nederland meer
dan 50 % van het land onder veen verdwenen (fig 3). De vaak kilometers brede, slecht
toegankelijke veenbarrières maakten het
landschap in hoge mate ontoegankelijk. Dat
zal vooral na de introduktie van de wagen,
tussen 2500 en 2300 voor Chr., nog sterker
zijn gaan spelen.
De houten veenwegen zijn bedoeld om de

draagkracht van het veenoppervlak zodanig
te vergroten, dat het enigermate begaanbaar
of berijdbaar is, ook onder ongunstige omstandigheden. De houten veenwegen werden
na zekere tijd door het omhooggroeiende
veen overwoekerd. Ze werden hierdoor onbruikbaar.
Onvoltooide wegen?
Veel veenwegen overbruggen niet het gehele
veen, maar lopen als het ware dood in het
veen. Er is wel verondersteld, dat de bouwers
zich op het probleem hebben verkeken en dat
ze de aanleg van de weg voortijdig staakten.
Gezien het veelvuldig voorkomen van dergelijke 'onvoltooide' wegen in bepaalde veengebieden, lijkt dit in de meeste gevallen geen
reële verklaring; de opeenvolgende generaties van wegenbouwers zouden dan immers
herhaaldelijk hun bouwkapaciteiten en de typische kenmerken van het veenoppervlak
verkeerd beoordeeld hebben. Zulke wegen
(fig 4) en paden (voor lopend verkeer) waren
vrij zeker bedoeld om iets in het veen te bereiken, waarvan niet altijd achterhaald kan worden wat het was. In een aantal gevallen betrof
het ijzererts; deze zeer aantrekkelijke grondstof komt hier en daar in het veen voor. Deze
'onvoltooide' wegen en paden zijn geen verkeerswegen in strikte zin, maar ze geven wel

Fig 3. Het oprukkende veen in Noordoost-Nederland. Het hoogveen is tegenwoordig vrijwel geheel verdwenen.
Het grote veengebied, dat tevens de grens met Duitsland vormt, is het Bourtangerveen.

informatie over de prehistorische wegenbouwproblematiek.
Konstruktie houten wegen
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Houten wegen en paden hebben gewoonlijk
een onderbouw of fundering, en een wegdek. Soms is er nog een afdeklaag van plaggen aanwezig. Deze bouwelementen zijn horizontaal gerangschikt. Vertikaal in het veen
geslagen pennen dienden om de weg tegen
wegglijden te behoeden of om de weg aan het
veen te verankeren. De grote verschillen in
bouwwijze van wegen en paden (fig 5) tonen
ons het vermogen van de prehistorische
mens om voor de ontoegankelijkheid van het
veen een groot aantal oplossingen te bedenken.
Bij het vervaardigen van de bouwelementen
werden de gekapte bomen optimaal benut; er
ging nauwelijks hout verloren. Boomstammen met diktes van 20 cm en meer werden
zowel dwars doorgehakt als in de lengte gekloofd. Zo leverde één boomstam drie of vier

archeologisch monument aanwezig; alle andere wegen zijn bij het turfgraven opgeruimd. Modellen van de meeste veenwegen
zijn in het veenmuseum 't Aole Compas te
Bargercompascuum aanwezig.
Wegen

De neolithische veenweg van Nieuw-Dordrecht (ca 2120 voor Chr., fig 4, fig 6 no 1)
heeft een nogal onregelmatig wegdek, gemaakt van deels gekloofd rondhout, dat met
behulp van plankjes geëffend is. De weg was
kennelijk bedoeld om over te rijden. Slechts
een klein stukje van de weg heeft een onderbouw. Voor een bouwwijze zonder fundering
was het veen op die plaats veel te slap. De weg
is aangelegd vanaf een kleine zandrug van
ongeveer 250 ha. Het bos daar, door eerdere
ontginningen al sterk aangetast, kon onmogelijk voldoende hout leveren voor een 12 km
lange weg, nodig om de overkant van het
veen te bereiken. In het veen was niets te vinden, wat het gebruik van wagens zou vergen.

Het is niet duidelijk, waarom deze weg is aangelegd.
De Valtherbrug (ca 350 voor Chr., fig 1 en 2,
fig 6 no 6) uit de Ijzertijd, zal ondanks de
zorg die aan het wegdek is besteed, geen
komfortabele verbinding over het brede veen
zijn geweest. Vooral het westelijk deel is gemaakt van rondhout met zulke grote diameters, dat het berijden ervan uiterst onaangenaam moet zijn geweest.
De 280 m lange weg in het randgebied van de
Smildervenen (ca 220 voor Chr., fig 7) was
onderdeel van een 9 km lange route over
zandruggen. Hij diende om een veenlaagte te
overbruggen. Deze weg uit de Ijzertijd is gemaakt van ongeveer 3 m lange elzestammen
van slechte kwaliteit. Een afdeklaag van heideplaggen zorgde voor een aangenaam rijkomfort. De weg is slechts korte tijd in gebruik geweest; het veenrandgebied werd in
die tijd snel natter. Dit proces was vermoedelijk reeds vóór de wegaanleg op gang gekomen.
De hordenweg van Emmerschans (ca 170

wegdekelementen. Planken, meestal zo'n 30
cm breed, werden uit boomstammen van 40
cm diameter gekloofd. Het belangrijkste gereedschap was de bijl; stenen bijlen in het
Neolithicum, en bronzen en ijzeren bijlen in
Bronstijd, resp. Ijzertijd. Gezaagde planken
zijn nimmer aangetroffen. Soms moesten de
planken nog wat bijgewerkt worden.
Veel teruggevonden wegen vertonen nauwelijks slijtage, wat tot de veronderstelling leidt,
dat ze maar weinig gebruikt werden. De beweging van hout over hout (wielen over wegdek) laat vooral bij een verend wegdek bijna
geen sporen achter. De gebruiksbeschadiging treedt niet op aan het hout maar aan het
onderliggende veen. Dit materiaal wordt
platgeperst en verliest daardoor zijn struktuur.
Nederlandse gegevens
Uit Nederland zijn slechts 20 (prehistorische)
veenwegen bekend. Ze liggen vooral in
Noord-Nederland. Tien stuks zijn uitgebreid
onderzocht door het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Universiteit Groningen. In fig 6 is de verspreiding van ZuidoostDrentse veenwegen aangegeven. Het merendeel hiervan passeert hieronder de revu. Van
drie prehistorische wegen zijn nog resten als

Fig 5. De bouwwijze van de vier Zuidoost-Drentse voetpaden. De nummering komt overeen met die in fig 6.
2 Zuidelijk planken voetpad, ca 1180 voor Chr.
3 Schalmenweg bij Emmercompascuum, ca 1160 voor Chr.
4 Klazienaveen-Noord, ca 1120 voor Chr.
5 Noordelijk planken voetpad, ca 530 voor Chr.
De nummers 2, 3 en 4 zijn Bronstijdpaden; no 5 dateert uit de Ijzertijd.

voor Chr., Ijzertijd, fig 8, fig 6 no 7) heefteen
heel eenvoudige bouwwijze: op een los raamwerk van stammetjes van 8-12 cm dikte liggen
vlechtmatten (horden) van 2,80 x 1,40 m; in
dwarse richting of steeds twee naast elkaar.
De weg was breed genoeg om over te rijden,
maar is daar waarschijnlijk niet voor gebruikt. Het wegdek is erg verend en het
draagvermogen van de horden is beperkt. De
weg leidde naar een plek met ijzeroer in het
veen. De levensduur van zulke wilgetenen
horden is beperkt; de weg is hoogstens enkele
jaren in gebruik geweest.
Voetpaden
Drie van de vier voetpaden uit het ZuidoostDrentse veengebied dateren uit de Bronstijd.
De onderlinge tijdsverschillen zijn gering; de

konstruktieverschülen echter opvallend (fig
5).
Het 'Zuidelijk planken voetpad' (ca 1180 voor

Chr., fig 9, fig 6 no 2) en de 'Schalmenweg' van
Emmercompascuum (ca 1160 voor Chr., fig6
no 3) hebben beide een loopbreedte van 25
tot 30 cm. De stabiliteit van het eerste pad is
groot; die van het tweede pad uitermate
slecht. Een zwak punt in beide konstrukties is
het lage loopnivo; slechts enkele centimeters
(de dikte van de loopplanken) boven het
veenoppervlak. Waar het veen erg nat was,
voldeden deze bouwwijzen niet en waren
aanpassingen nodig.
Het voetpad van Klazienaveen-Noord (ca 1120

voor Chr., fig 10, fig 6 no 4) met een loopbreedte van ruim 50 cm, was zeer stabiel. Het
loopnivo was 10-15 cm boven het veenoppervlak. Het pas was toch weinig komfortabel:

Fig 6. Verspreiding van de veenwegen in Zuidoost-Drente. Alleen de genummerde wegen en paden worden hier
besproken. De niet genummerde betreffen in enkele gevallen oude meldingen, die bij later onderzoek niet bevestigd
konden -worden.
1 Nieuw-Dordrecht; 2 Zuidelijk planken voetpad; 3 Schalmenweg Emmercompascuum; 4 Klazienaveen-Noord; 5
Noordelijk planken voetpad; 6 Valtherbrug; 7 Hordenweg Emmerschans.

Fig 7. De veenweg bij
de Suermondswijk te
Smilde, gemaakt van
elzestammen, van ca
220 voor Chr. Opgraving 1983.

Fig 5. Ite hordenweg bij Emmerschans, gemaakt van wilgeteen, van ca 170 voor Chr. Situering:fig6 no 7.
Opgraving 1962. Deze horden zijn op precies dezelfde wijze vervaardigd als thans nog gebeurt.

Fig 9. Het Zuidelijk planken voetpad, gemaakt van
eikehout, van ca 1180 voor Chr. Situering: fig 6 no 2.
Opgraving 1963.

lopen over in de lengte gelegd rondhout is De landschappelijke situatie dwong de premoeilijk.
historische mens als het ware om ook wegen
Geen van de drie Bronstijd-paden overbrug- in het veen aan te leggen; de behoefte aan
de het gehele veen. Het eerste en derde pad, kommunikatie en het exploiteren van nieuwe
het tweede pad mogelijk ook, waren bedoeld hulpbronnen waren vaak een belangrijke
voor transport van moerasijzererts. Ze horen prikkel. Bij alle konstruktieve en technologibij de oudste plaats ten noorden van de Al- sche kennis kregen de bouwers één probleem
pen, gesitueerd nabij de huidige woonwijk niet onder de knie: ze konden de veengroei
Angelslo van Emmen, waarvan met zeker- niet stoppen. Op veel plaatsen veroorzaakten
heid te zeggen valt, dat er ijzerbereiding ze juist versnelde veengroei. Zelfs de lichtste
heeft plaatsgevonden.
houtkonstrukties drukken een veenopperHet 'Noordelijk planken voetpad' (ca 530 voor vlak nog wel wat in. Zo'n extra natte plek is
Chr.,
fig
6 no 5) uit de Ijzertijd over- vaak een uitstekende basis voor snelgroeienbrugde vermoedelijk het gehele veen. De de veenmossen.
loopbreedte was ongeveer 50 cm; het pad was Waarschijnlijk bestond hier en daar in het
zeer stabiel en behoorlijk komfortabel. Het Noordwest-Duitse laagland ca 2000 voor
probleem van de wat doorzakkende loop- Chr. in het Neolithicum, al een min of meer
planken werd door het gebruik van extra op elkaar aansluitend wegennet, waarbij dedwarsleggers opgelost. In een zeer nat deel len van het tracé over hoogvenen liepen, zo
van het veen vertoonde het pad een wat leert ons het Duitse veenwegenonderzoek.
zwaardere bouwwijze. Nadat door enorme Voor Nederland is dit niet aantoonbaar. Het
erosie in het veen (een zogenaamde Moor- lijkt erop, dat ondanks de sterke uitbreiding
ausbruch) grote delen van het pad waren van het veen overbrugging ervan in Nederweggespoeld, is het door de toenmalige ge- land pas in de Ijzertijd, zo omstreeks 500
bruikers over een lengte van meer dan 2 km voor Chr., werd toegepast, en ook dan is het
afgebroken. De loopplanken werden hierbij veel meer uitzondering dan regel.
•
weggehaald of vertikaal in het veen geslagen.
Fig 10. ï
ij Klazienaveen-Noord, gemaakt Herste! was kennelijk niet zinvol. De afbraak
Dit artikel is een gewijzigde versie van: W. A. Casparie,
A
van dennenstammen, van ca 1120 voor Chr. Situering: moet overigens reeds zeer kort na de aanleg
1986. Houten veenwegen; prehistorisch vernuft? in:
van het pad hebben plaatsgevonden.
fig 6 no 4. Opgraving 1930.
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