De Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten heeft vrij
uitgebreide bezittingen in de
omgeving van Norg, een van
de best bewaarde esdorpenlandschappen van Nederland.
Vanuit het even ten zuidwesten van Norg gelegen Westervelde zijn hier twee wandelingen uitgezet: één door het zeer
oude Norgerholt, het vroegere
markebos, en één langs de
prachtige esdorpen Zuidvelde
en Westervelde door het eveneens bij Natuurmonumenten
in bezit zijnde Tonckensbos.
Wandelingen door een landschap waar het verleden nog
voelbaar aanwezig is.

Xonckensbos
Truus Vermeer

Het Norgerholt ligt nog geen kilometer ten
zuidwesten van Norg aan de weg naar Assen.
Het is ± 25 ha groot en bij Natuurmonumenten
(NM) in bezit sinds 1962. Het Tonckensbos ligt
een paar km zuidelijker tussen de dorpen Zuiden Westervelde. Het zuidelijkste deel ervan (14
ha) is sinds 1958 in bezit bij NM, het overige deel
behoort tot het bezit van de, in het Huis Westervelde wonende, familie Tonckens.
Het landschap vertoont een grote afwisseling en
is in meerdere opzichten bijzonder:
• Het Norgerholt is één van de oudste bossen
van Nederland. Hoewel de oorsprong ervan
niet precies bekend is bestaat het waarschijnlijk al sinds de Karolingische tijd (± 9e eeuw).
• De vegetatie van het Norgerholt, met zomereik
en hulst en uitzonderlijk veel verschillende
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bramensoorten komt sterk overeen met het
hier van oorsprong thuishorende bostype en is
verder alleen nog in Noord-Duitsland te
vinden.
• Het Tonckensbos, in de vorige eeuw aangelegd op vochtige heide, toont een in Nederland zeldzaam type kussentjesmos-dennenbos.
1
In de relatief ongeschonden dorpen Zuid- en
Westervelde, die op de nominatie staan om
aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht, vind men prachtige oudsaksische
boerderijen.
In Westervelde staat het gerestaureerde Huis
te Westervelde, met drie zichtlanen in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting zijn oorspronkelijke bezittingen overziende.

Norgerholt in 1962 met haveroppers op de voorgrond

VEENHUIZEN

Rombout Bennema

• Het esdorpenlandschap is hier, op de vroegere heidevelden na, nog helemaal intakt: rond
Norgerholt, Zuid- en Westervelde de hoge
esgronden, in het westen het dal van de Slokkert met de lager gelegen groenlanden. Verder het markebos en de dorpen met oude
boerderijen en brinken. Het geheel ontsloten
door zandwegen en tot het landgoed behorende lanen.
• Het hunebed in Westervelde en verschillende,
in de omgeving gevonden grafheuvels duiden
op een nog veel oudere bewoningsgeschiedenis.
We verkenden het gebied samen met beheerder
Rombout Bennema van Natuurmonumenten.

Wandeling Norgerholt

Esdorpen, de marke van Norg, Zuidvelde en
Westervelde

De wandeling begint bij het hunebed in Westervelde, waar een klein parkeerplaatsje is aangelegd. Vanuit Norg eerst de Asserstraat volgen,
bij café 'Het Norgerhout' rechtsaf richting Westervelde. Net vóór het dorp Westervelde bij het
bordje 'hunebed' rechtsaf.
Het verdient aanbeveling om voor deze wandeling laarzen aan te trekken. De wandeling is
ongeveer 2,5 km lang; het bos is alleen toegankelijk op wegen en paden.
Het hunebed moet tussen de 4000 en 5000 jaar
oud zijn. De erbij gevonden voorwerpen zijn
eind vorige eeuw overgebracht naar het Drents
Museum in Assen,
We volgen de richting van het gele bord: 'Wandeling Norgerholf. Het pad voert over de es van
Westervelde. Hoewel het nu voornamelijk grasland is zijn de essen van oorsprong akkergronden. Rombout Bennema vertelt dat de vereniging
nu een paar van deze akkers in bezit heeft. Het
doel is een soort bufferzone rond het Norgerholt
te vormen om invloeden van buitenaf (mn. bemesting) te beperken. Op deze akkers probeert
NM weer wat oude gewassen, zoals winterrogge, in kuituur te brengen. De percelen worden
niet bemest en opener ingezaaid om bepaalde
akkeronkruiden (akkerviooltjes, korenbloem,
valse kamille) weer een kans te geven. Bovendien zijn dit soort akkers interessant voor patrijzen en fazanten.

De basisstruktuur van dit landschap is vastgelegd in de Karolingische tijd: de 9e en 10e
eeuw. Vanaf die tijd zijn er permanente bewoningskernen ontstaan. Kenmerkend voor esdorpen is dat ze vrijwel altijd op de overgang
liggen van hoge naar lage gronden, zodat zowel
hogere akkerbouwgronden als lage hooi- en
weilanden beschikbaar zijn. De hogere akkers
vormen de es. Deze werd nog verder opgehoogd
door bemesting met heideplaggen uit de postal,
waar de schapen 's nachts verbleven. Vandaar
de nog steeds enigszins bolle vorm van de essen.
De hooi- en weilanden werden groenlanden of
'stukken' genoemd.
Voor het weiden van de schapen waren uitgestrekte heidevelden ('de velden') nodig en
tenslotte was er behoefte aan bos voorde houtverziening: zowel boerderijen als gereedschap
waren voornamelijk van eikehout.
In het dorp zelfwas de beplante brink de centrale ruimte waar de veedriften bij elkaar kwamen, waar markt gehouden kon worden en waar
zich vaak een put bevond. Rond de boerderijen
waren kleine partikuiiere perceeltjes of 'goorns',
weitjes en inscharingskampen.
In het dorpsgebied van zo'n esdorp, de marke,
was een tamelijk zelfstandig bestuur van boeren
onderling, waar beslissingen werden genomen
over het gezamenlijk gebruik van de essen,
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groenlanden, bos en velden. Het bestuurlijk
orgaan daarvan, de boermarke, bestaat nog
steeds.
Toen Norg begon te groeien bestond er behoefte
aan kolonisatie van nieuwe landbouwgronden
en werden aan de andere kant van de es twee
satellietdorpen gesticht: Zuid- en Westervelde.
De drie dorpen bleven samen georganiseerd in
één marke. Bestuurlijke vergaderingen werden
gehouden in het gemeenschappelijke bos: het
Norgerholt!
De marke werd gescheiden in 1843 en de gronden werden eind 19e eeuw meest partikulier
bezit, maar het Norgerholt is tot 1962 door de
boermarke beheerd.
Vervolg wandeling
Bij het bos gekomen volgen we het pad langs de
bosrand linksaf. De akkers links behoren tot de
reeds genoemde bezittingen van NM waar oude
kultuurgewassen in ere hersteld worden. Meer in
de verte links een gegraven ven. Even later volgt
het pad de bosrand naar rechts en we komen bij
een ander ven, wat bij NM in bezit is. De vochtige omstandigheden worden mede bepaald door
een dikke laag potklei en een later gedeponeerde keileemlaag in de ondergrond, die de vertikale grondwaterstroming belemmeren. !n dit
ven probeert Natuurmonumenten het vroeger
elzenbroekbos, dat door ontwatering ten behoeve van de landbouw verdwenen was, terug te
krijgen. De waterstand wordt nu verhoogd door
de afvoer aan de noordzijde te belemmeren. Het
pad werd zo'n Vi m opgehoogd.
We volgen het pad dat om het ven heen loopt.
Links is goed te zien hoe bol de es is, hoe hij aan
twee kanten afloopt. Hier zijn ook oude houtwallen te zien, die vroeger gediend hebben als
veekering voor het lage stuk grond dat niet als
esgrond te gebruiken was. Vroeger werden die
wallen eens in de 20 jaar afgezet, zodat er een
dichte struiklaag ontstond. De eiken die er nu
staan zijn eigenlijk te zwaar geworden en zouden niet meer uitlopen als ze afgezet werden.
Naast de funktie van veekering hadden de
wallen een funktie als perceelsscheiding en
houtvoorziening.
Het pad draait rechts met het ven mee. Hier ziet
men rechts een wal met pitrus (donkergroene
biezen), waar uitgebaggerde grond uit het ven
op de kant is gelegd. De pitrus duidt op veranderingen in de bodemsamenstelling. Op den
duur zal het plaats maken voor een andere
vegetatie. We komen weer bij de bosrand en
gaan linksaf duidelijk weer omhoog de es op.
Het is belangrijk dat de bosrand dicht begroeid
is in verband met het bosklimaat. In het bos blijft
het zo koe! en vochtig en worden temperatuurschommelingen afgezwakt.
Iets verderop rechts een informatiebord van
Natuurmonumenten. Bepalend voorde boomlaag van het Norgerholt zijn 100-120 jaar oude

Gezicht op Westervelde

zomereiken, hoewel er ook beuk, zachte berk,
iep, linde, Amerikaanse eik en fijnspar voorkomt.
De struiklaag wordt voornamelijk gevormd door
hulst, waaronder overigens ook zeer grote
exemplaren voorkomen. De hoogste is te vinden
bij café 'Het Norgerhout' en is 20 m hoog! Verder in de struiklaag oa. lijsterbes, vuilboom,
hazelaar en iep. De bodem bestaat uit leemrijk
zand en heeft een rijke bodemflora met oa.
lelïetjes van dalen, dalkruid, salomonszegel,
grootbloemmuur, de zeldzame bosmuur en
tenslotte adelaarsvaren en talrijke bramensoorten (13), kenmerkend voor oude bossen. We
komen bij het pad dat vanuit Norg over de es
naar het bos loopt en gaan hier rechtsaf het bos

Norgerholt: oerbos of niet?
Er is vrij veel over het Norgerholt geschreven als
zou het een oerbos zijn, een laatste stukje oorspronkelijk bos in Nederland. Een dergelijke
definitie is echter moeilijk te handhaven in het
licht van de geschiedenis van het bos. Als markebos is het eeuwen lang intensief gebruikt. Uit
historisch onderzoek blijkt dat er zeker vanaf
1595 (maar waarschijnlijk veel langer) gekapt is
en vanaf 1684 geplant. Er zijn vele archiefstukken over verkopingen van hout en aankoop
en aanplant van eikels, stekken en telgen. In het
bos was een telgenkamp, waar kleine boompjes
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opgekweekt werden. De stekken werden goed
verzorgd: er werd zelfs geschoffeld en bramen
en varens werden bij de jonge boompjes weggehouden.
De verschillende markegenoten hadden aandelen in het bos, die ook uiteindelijk per stuk (het
waren er 48) voor ƒ 500 aan Natuurmonumenten
zijn verkocht. Volgens Fons Koomen, die deze
historische studie uitvoerde, kun je het bos dan
ook beter zien als een van de oudste kultuurmonumenten op het gebied van het bosbeheer.
Wèl heeft het bos een zeer hoge ouderdom,
mede getuige de zeer dikke humuslaag die op
sommige plaatsen aangetroffen wordt. Naar de
theorie van prof. Waterbolk, volgens welke de
elementen van het esdorpeniandschap hun vaste
plaats vonden in de 9e en 10e eeuw zou het bos
zo'n 1000 jaar oud zijn. Bovendien is de samenstelling ervan niet ingrijpend door de mens
gewijzigd en heeft de vegetatie een bepaalde
evenwichtstoestand bereikt. De samenstelling is
heel gelijkmatig en er is een zekere resistentie
tegen invloeden van buitenaf. Het is echter niet
zo dat bij het huidige 'niets-doen-beheer' van
Natuurmonumenten een duidelijke verjonging
van de eik optreedt, hetgeen het geval zou
moeten zijn als er sprake was van het einde van
een successiestadium.

Klimop en hulst

We lopen nu over de Boersmaweg, een openbare weg met veel trekkerverkeer, niet altijd tot
blijdschap van NM. Hter zijn hoge hulsten te zien
en ook de verjonging van de hulst is duidelijk. Je
vindt ook omgevallen exemplaren, die weer naar
boven uitschieten.
Rombout Bennema over het 'niets-doen-beheer':
'Wij willen het bos z'n gang laten gaan. Alleen
als het gevaar voor het publiek oplevert wordt
dood hout weggehaald. Verder blijft alles liggen.
Bij het verrottingsproces komen allerlei kevers,
torretjes, paddestoelen en schimmels aan hun
trekken. Nog overeind staande dode bomen zijn
interessant voor spechten, boomkruipers,
boomklevers, holendutven enz. Natuurmonumenten wil de natuurlijke ontwikkeling zien, In
een oerbos zou ± 30 % dood hout aanwezig
zijn, het hoort er dus eigenlijk bij. Men hanteert
dan ook de slogan 'Dood hout leeft'. Men hoopt
bij dit beheer op behoud of toename van de
variatie.
Sterk bepalend voor het beeld van het bos is de
klimop, die tot in de toppen van een groot deel
van de eiken groeit. Het is géén parasiet, zoals
veel mensen denken, de klimop haalt zijn voedsel uit de bodem, een gezonde boom kan er
tegen. Door de kombinatie van klimop en hulst is
het bos altijd groen. Let op de grillige vormen en
de soms enorme klimopstammen.
Hier en daar zijn nummers op de bomen te zien:
hier wordt jaarlijks gekeken naar de vitaliteit van
de eiken, de kroonontwikkeling en de bladvorming.
We komen bij de verharde weg Norg-Westervelde, volgen deze een klein eindje rechtsaf en
steken dan over waar een breed pad links terugsteekt. Dit is de Dalweg, die vroeger een verbinding vormde tussen ' 't Oale Roadhuus', de
kuil waar de boeren vergaderden, en het hunebed van Westervelde. Over die kuil straks meer.
Rechts van de Dalweg is het bos wat minder
dicht. Als je goed kijkt zie je hier en daar de
eiken in rijtjes staan, waar ze in vroeger tijden
aangeplant zijn.
Ook rechts veel omgevallen bomen. Ze vormen
een zeker reliëf: waar de wortels in de grond
gezeten hebben ontstaat een vochtige laagte,
waar de boom zelf ligt een humusrijker, hoger
plekje. Ook hier veel jonge hulst. De hulst vervangt haar blad eens in de twee jaar. ledere keer
wordt het nieuwe blad minder stekelig. Dus hoe
gaafrandiger het blad, hoe ouder de boom.
't Oale Roadhuus

Waar de Dalweg uitkomt bij de verharde weg
(Asserstraat) staan een paar dikke eiken van
280-300 jaar oud. Aan de linkerkant van het pad
moet zich hier vroeger 't Oale Roadhuus bevonden hebben. Het komt voor in een archiefstuk
van 1749;... ten einde op de bekende plaats in

Het huis Westervelde vóór 1964 met een verdieping

hef Norgerbosch, het raadhuis genaamd, bij
eikander te vergaderen.'
Hier riep men door het blazen op de 'boerhoorn'
de boeren bijeen en werd besloten of het maaien
van het koren kon beginnen en of de schapen en
varkens geweid konden worden op de stoppel.
Het was een kuil, die waarschijnlijk in 1901
gedicht is, aldus een notitie in het kasboek van
de boermarke. Vanuit deze plaats is de afstand
tot Norg, Zuid- en Westervelde ongeveer even
groot en liggen de laatste twee inderdaad in het
zuiden en westen. Op deze plek staan nu een
heel stel jonge iepjes. Je hebt van hieruit een
mooi uitzicht over de oostelijke es.
We lopen een eindje rechtsaf langs de verharde
weg, voorzichtig, want er wordt hier hard gereden. In de nabije toekomst komt er een fietspad
aan de overkant waarlangs gewandeld kan
worden. Langs de weg veel hazelaars, in het
voorjaar ook bosanemonen. Het bos is hier
minder dicht en er is meer ondergroei van varens
(adelaarsvaren). Er ligt nog een klein stukje bos
links van de weg, dat door het nieuwe fietspad
doorsneden zal worden. Waar dat bos links
ophoudt gaan we rechts weer een pad in. Dat
volgen we totdat ook hier weer het bos links
ophoudt. Hier uitzicht over de es richting Westervelde. Links twee eikenbosjes. Het achterste
(lage) is bij NM in beheer en wordt ééns in de 20
jaar afgezet. Zo blijft het dicht, een mooie dekking voor reeën en volgels. (Cultuurhistorisch
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gezien past dit beheer in dit landschap. We gaan
hier rechts met een kronkelig pad het bos in.
Rechts tekenen zich tegen de lucht een paar dode
bomen af. Ook hier veel adelaarsvarens. Na een
tijdje komt het pad weer bij de bosrand en lopen
we rechts langs de rand verder. Ook hier een
mooie dichtgegroeide bosrand, de eiken profiteren van het licht en breiden hun kronen naar links
uit.

Schadelijke invloeden

Helaas is het moeilijk invloeden van buitenaf te
weren. Het bos wordt door twee verharde wegen
doorsneden en is omringd door intensief gebruikte landbouwgronden met de bijbehorende
drijfmest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Sinds de overname door Natuurmonumenten is
er minder sociale kontrole op bv. de stort van
afval (zoals landbouwplastik) in de randen van
het bos. Ook de druk van het rekreatieve publiek
en hondenuitlaters wordt steeds groter en tenslotte eist de luchtvervuiling zijn tol.
Het zal duidelijk zijn dat alles in het werk gesteld
moet worden om dit zeer oude bos zo gaaf
mogelijk voor het nageslacht te bewaren. We
komen tenslotte weer bij de verharde weg NorgWestervelde en volgen deze naar links, om weer
bij het hunebed uit te komen.

Huis te Westervelde en de familie Tonckens

Het huis Westervelde nu

Wandeling Tonckensbos

Deze wandeling kan gekombineerd worden met
de vorige. Ook voor deze wandeling worden
laarzen aanbevolen! De lengte: 4-5 km. We
starten eveneens bij het hunebed in Westervelde,
maar lopen nu terug naar de verharde weg,
steken deze over en gaan het zandpad aan de
overkant in. Links de es van Westervelde en het
Norgerholt, rechts het dorp Westervelde met
voor een deel nog oud-saksische boerderijen.
De geschiedenis van Westervelde gaat terug tot
de 12e eeuw. Tot in de 14e eeuw waren er één of
enkele hoeven. In 1440 waren er tenminste zes
'erven'. De nederzeftingsstrukfuur is sinds 1800
niet ingrijpend gewijzigd. Voor de moderne boer
is dat overigens niet altijd eenvoudig. Doordat
de boerderijen in het dorp liggen hebben ze vrij
weinig uitbreidingsmogelijkheden en de weg van
en naar de loopstallen is in deze situatie altijd
vrij lang.
Het onderhoud van de zandwegen berust nog
steeds bij de boermarke en wordt bekostigd uit
het zg. 'jachtgeld', de opbrengst van het verhuur
van het jachtrecht.
Bij een vijfsprong nemen we de tweede weg
links. Van hieruit rechts uitzicht op 'het witte huis'
een villa gebouwd als burgemeesterswoning
voor één van de burgemeesters Tonckens, begin
deze eeuw.
Na de koeienoversteek het eerste pad rechts.

Ook hier weer veel spontane hulstopslag. Deze
laan behoort tot het opengestelde landgoed van
de familie Tonckens. De lanen en bossen zijn in
de 19e eeuw aangelegd.
De heide, ruim en wijd
In 1813 was het Norgerholt het enige bos in de
verre omtrek, de uitbreiding van de heidevelden
ten opzichte van het bos was toen op z'n hoogtepunt. Ook de bossen ten noorden van Norg
waren er toen nog niet; door een te intensief
gebruik van de heide was daar een zandverstuiving ontstaan.
Een fragment uit een reisbeschrijving van 1857
schetst de situatie als volgt (de betreffende
persoon komt uit de richting van Huis ter Heide):
'Wij bevonden ons in de heide, ruim en wijd, hier
en daar bewijzen van geboomte vertonende. Bij
vordering bereikten wij één dier oasen, zij heette
Zuidvelde, en bevatte enige boerderijen, omgeven van frisse eikenbomen en dennen. Weldra
ligt de heide weer voor ons open'.
Terug naar de wandeling: na enige honderden
meters kruisen we een breed dwarspad. Dit is de
oostelijke zichtlaan van het Huis Westervelde,
dat nu rechts te zien is.
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De elkaar opvolgende geslachten Lunsche en
Tonckens hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de buurtschap Westervelde. De
eerste geschreven berichten gaan over een
Herman Lunsche tot Westervelde, die in 1635 lid
was van de Etstoel, het hoogste Drentse rechtskollege. In 1709 trouwde Elisabeth Lunsche met
een zekere Johan Tonckens, die in Groningen
advokaat van het stadsbestuur was en sindsdien
is het geslacht Tonckens onafgebroken in Westervelde blijven wonen. Onder hen bevonden
zich veel notarissen, burgemeesters en provinciale bestuurders, maar er was altijd een boerenbedrijf in Westervelde. Voor zover de Tonckensen burgemeester van Norg waren had het
Huis Westervelde ook een tijd lang de funktie
van gemeentehuis. Over de oorspronkelijke
geschiedenis van het huis is weinig bekend. Bij
de restauratie in 1964 werden onder het huis
grote bakstenen gevonden, vermoedelijk duidend op een zeer oude oorsprong. De behuizing
van rond 1600 moet eind 17e begin 18e eeuw
vervangen zijn door één van voornamer allure,
in hoofdzaak gelijkend op het huidige Huis
Westervelde. De in 1826 toegevoegde tweede
verdieping is er bij de restauratie in de jaren '60
weer afgehaald. Vanaf het eind van de 17e eeuw
werd het landgoed verder uitgebouwd met een
stelsel van singels en grachten. De drie zichtlanen zijn van de 19e eeuw, evenals de verschillende aangelegde stukken bos.
De huidige bewoner, de heer E. R. Tonckens, is
de eerste van de familie die, ondanks bezwaren
van zijn ouders (vader, grootvader en overgrootvader waren burgemeester van Norg) als hoofdberoep het boerenbedrijf koos. Toen het grote
huis, dat toen nog twee verdiepingen had, vrij
kwam, vond hij dat om praktische redenen veel
te groot. In overleg met monumentenzorg werd
het gerestaureerd in de 18e eeuwse vorm. Inmiddels heeft zijn zoon de boerderij overgenomen
en 'doet' hij zelf het bos. Het bij de familie in
bezit zijnde bos wordt met overtuiging als produktiebos beheerd. De heer Tonckens vindt dat
dat ook bij een dergelijk landgoed hóórt: 'Naast
nafuurbos moet er ook produkfiebos zijn; weliswaar levert het niet zoveel op, maar er hoeft
ook geen geld bij.'
Tonckens en zijn vrouw zijn enthousiaste plantenliefhebbers en hebben zelf de stinsenflora rond
hun huis gestimuleerd en uitgebreid. Er is oa.
daslook, vogelmelk, bosanemoon, dalkruid,
salomonszegel, lelietje van dalen en bostulp te
vinden.
Verder is de heer Tonckens bezig met de aanleg
van een pinetum, dat nu al 160 soorten telt. Hij is
bereid een rondleiding te geven, maar begeeft u
zich niet zonder overleg op zijn privéterrein. Aan
het eind van de wandeling komt u vanzelf bij de
hoofdingang.

f
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Voormalig beekdalletje bij het Tonckensbos

Vervolg wandeling

We steken de oostelijke zichtlaan over en lopen
rechtdoor. Links een stukje produktiebos met
douglas en fijnspar. We komen nu uit op een
tweede dwarspad, het 'rechte pad' geheten en
gaan linksaf. Dit ts een laan met mooie oude
eiken er langs. Het is niet onmogelijk dat het
fietspaadje eigenlijk de oude weg vormt met de
oorspronkelijke beplanting. Ook hier hoge
hulsten.
De kleine akkers en weitjes links en rechts waren
er eerder dan het bos. Op een kaart van 1813
zijn ze als omwalde kampjes te zien, temidden
van de hei. We nemen het tweede pad rechts (bij
paddestoel 21552). Even later zie je links de
boerderijen van Zuidvelde liggen. Het landschap
is kleinschalig; bos, akkers en weilanden, deels
omringd door houtwallen, wisselen elkaar af. Let
in voorjaar en zomer op de roze wïnterpostelein
die hier langs het pad staat.
We lopen nu rechtop de brink van Zuidvelde af,
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met prachtige hoge eiken. Net als het markebos
was de brink in de esdorpen gemeenschappelijk
bezit, waar ieder aandelen in had. Als er gekapt
werd, moest er ook opnieuw geplant worden.
Deze brink is nog bijzonder gaaf: géén auto's
tussen de bomen, maar gras en Drentse heideschapen en een klein schaapskooitje. Traditiegetrouw wordt er één keer per jaar met de hele
bevolking blad geharkt', vertelt Rombout Bennema, zelf bewoner van één van de vijf oudste,
rond de brink gelegen boerderijen, die in bezit is
bij Natuurmonumenten.
Ook de geschiedenis van Zuidvelde gaat terug
tot de 12e eeuw. In 1440 stonden er drie hoeven.
Het is altijd ongeveer half zo groot geweest als
Westervefde. Bij paddestoel 21605 gaan we
rechts. We lopen nu op het 'Koepad' waarlangs
in vroeger tijd het vee naar de groenlanden bij
de Slokkert gedreven werd. De kans bestaat dat
in het weiland links zwart vee met krullertg haar
te zien is: Schotse Galloways of ook wel 'Beatlekoeien', door NM ingezet voor het beheer van de
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nattere weidegronden. Ze kunnen het hele jaar
door buiten blijven als ze maar wat hoge droge
plekjes hebben. Door hun graaspatroon ontstaat
variatie in de vegetatie.
Natuurmonumenten probeert de wallenstruktuur
rond de weilanden zoveel mogelijk te handhaven
en waar nodig te herstellen. Dat gebeurt met
grond die uitgegraven wordt om een aantal
poelen voor reptielen en amfibieën aan te leggen. Vroeger waren er drinkpoelen voor het vee,
maar naarmate die verdwenen bleek het leefmilieu voor soorten als de kleine watersalamander, bruine en groene kikker en gewone pad
ernstig achteruit te gaan. Door nu weer een
aantal poelen aan te leggen meteen geringe
onderlinge afstand (max. 500 m) kunnen ze zich
weer over het gebied verspreiden. Binnen één
jaar zijn ze, op de groene kikker na, allemaal
alweer gesignaleerd.
Waar het pad een bocht naar rechts maakt kan
men even een paadje naar links inlopen om een
blik te werpen op de weilanden van NM. De

vereniging is hier bezig het milieu te verschralen
om plaats te maken voor bv, boterbloemen,
dotters en pinksterbloemen. In de huidige fase
komt de pitrus massaal op, maar die zal op den
duur (10-15 jr.) weer verdwijnen. In dit weiland
ligt zo'n nieuw aangelegde poel.
Terug naar het Koepad: het verschil met het
'normaal' beheerde (bemeste) weiland rechts
van het pad is duidelijk. Ook rechts een goed
beheerde houtwal met dichte struiklaag. Recht
vooruit weer een stukje produktiebos: de sparren
laten zo weinig licht door, dat er vrijwel geen
ondergroef is.
We gaan met de weg mee linksaf en werpen een
blik in een voormalig beekdalletje. Het
stroompje is helaas verplaatst naar de bosrand
om het weiland beter bewerkbaar te maken.
Ook dit is nu bezit van NM, men ziet een aangelegde poel en een herstelde houtwal, ingepland
met gelderse roos, eik, hondsroos en meidoorn.
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Het Tonckensbos

We lopen nu af op dat deel van het Tonckensbos
dat van Natuurmonumenten is, door de heer
Tonckens 'de Aanleg' genoemd: het werd eind
vorig eeuw als laatste stuk bos van het landgoed
aangelegd op zeer vochtige heide. Bij het begin
van het bos gaan we rechtsaf.
Vanaf 1958 is dit bos helemaal aan zichzelf
overgelaten; de sloten die er van oorsprong voor
de afwatering gegraven waren, zijn afgesloten.
De vochtige omstandigheden worden veroorzaakt door een leemlaag die vrij dicht onder de
oppervlakte zit. Hierdoor zullen de dennen
langzamerhand afsterven en plaats maken voor
eiken en berken. Er komt meer ondergroeï zoals
lijsterbes, kamperfoelie, bosbes en vuilboom. De
kombinatïe van een vrij koel klimaat, vocht en
veel dood hout levert een grote verscheidenheid
aan mossen en houtpaddestoelen op.
Na een aantal honderden meters komen we bij
de zuidelijke zichtlaan van het Huis Westervelde,

Hoofdweg Westervelde rond de eeuwwisseling

je kunt het rechts in de verte als een klein stipje
zien liggen. NM zorgt ervoor dat de zichtlaan
ook aan de linkerkant open blijft. Het weiland
rechts fungeert 's winters als ijsbaan voor Zuiden Westervelde. Het tracé van het oude loopje is
hier nog goed zichtbaar. We lopen door de
zichtlaan naar links. Duidelijk is te zien dat het
bos links vochtiger is dan het gedeelte rechts.
Links zijn meer gaten gevallen en er komt al
meer licht op de bodem. We nemen het eerste
pad naar rechts, het bos in. Langs het pad bosbessen en veel dood hout, vaak prachtig met mos
begroeid. Links een voor Drentse begrippen
reusachtige fijnspar. Bij een houten hekje gaan
we rechts. Na enkele tientallen meters zien we
links de verharde weg Westervelde-Veenhuizen.
Deze steken we over en we komen nu op een
klein klinkerweggetje: de Hulseboschdïjk.

Tonckensvaart en haventje

De Hulseboschdijk heeft zijn verharding te
danken aan het feit dat vroeger aan het eind een
klein haventje lag, in 1879 op kosten van de
familie Tonckens aangelegd. Het werd door de
Tonckensvaart verbonden met de Kolonievaart.
Tot in de dertiger jaren was er nog regelmatig
een schip met turf, hout of steen te zien. In 1940

werd het vaartje helaas afgesneden van de
Kolonievaart en gedeeltelijk gedempt. Ook van
het haventje is nauwelijks meer iets te zien. Wel
zie je hier en daar tussen het gras de verharding
van de kade nog en is het begin van het vaartje
nog duidelijk te herkennen. Het ligt links van de
weg op de plaats waar de klinkerverharding
ophoudt en waar rechts de weilanden beginnen.
Deze weilanden, de groenlanden van het esdorp,
worden de 'Tempelstukken' genoemd en grenzen
aan het dal van de Slokkert. Het grootste deel is
in bezit van NM en wordt verpacht. Het is een
ideaal gebied voor reeën, de beschutting van het
bos is vlakbij. Daarnaast is het een rustgebied
voor weidevogels. We gaan op dit punt rechtsaf.
Kenmerkend voor de overgang tussen hoge en
lage gronden zijn dwars op de hoogtelijn gelegen houtwallen. Verderop zijn de restanten ervan
te zijn. Waarschijnlijk waren er veel meer, maar
ze zijn verwaarloosd en gedeeltelijk opgeruimd.
Nog wat verder links een klein stukje eikenproduktiebos.
Bij een T-kruising gaan we rechts: we lopen nu
recht op de hoofdingang van het Huis Westervelde af, dït is tenslotte de westelijke zichtlaan.
Bij de verharde weg gekomen zie je rechts nog
een 19e eeuws theekoepeltje, volgens overlevering gebouwd voor een ernstig zieke zoon
van de familie, die van hier uit naar de koetsen
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en wagens op de weg kon kijken.
We lopen linksaf langs de verharde weg. Rechts
is 'het witte huis' weer te zien, vreemd aangeplakt tegen de veel oudere boerderij.
Steeds rechts aanhoudend langs de verharde
weg komen we tenslotte langs de brink van
Westervelde, nieuw ingeplant en daardoor wat
plantsoenachtiger dan die van Zuidvelde. Uiteindelijk linksaf terug naar het uitgangspunt van
de wandeling: het hunebed.
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