Tmsen Anloo en üchipborg ligt een uniek gebied:

DE STRUBBEN/KNIPHORSTBOS

De Strubben-Kniplimtbos.

Het bijzondere van het

gebied is de kombinalie van kulhmrhistorisclie en na-

Sporen uit een ver
verleden

tuurlijke maarden en, mede daardoor, hel zeergevmien
delamhchap. Ongeveer 10jaar geleden ontstond er ginli
opschudding toen het Ministerie van Defensie plannen
bekend maakte om liet terrein geschikt te maken voorzieningen met zware voertuigen. Natuurbeschermingsorganisaties, de bewoners van ha gêied en een kunst'
naangroep uit de omgeving hebben zich ingespannen «/«

Sake W. Jager

Tot midden vorige eeuw maakte het terrein deel

dit gevaar Ie keren. Het is de provincie Drente uiteind/

uit van de gemeenschappelijke markegronden van

lijk gelukt om een alternatief plan te vormen dat door

• Even ten noorden van Anloo ligt langs de autoweg

de omringende dorpen Anloo, Schipborg, Annen

Defensie is aanvaard, waardoor het Kniphorstbos en ir

Zuidlaren-Gieten een natuurgèied, dat bekend staat

en - voor een klein deel - Zuidlaren. Nadat het

Slrubben gespaard kunnen blijven.

onder de naam De Strubben/Kniphorstbos (afb 2).

gemeenschappelijke veld onder de boeren was verdeeld, begon men rond de eeuwwisseling langs de
randzones op bescheiden schaal met de eerste ont-

was kromgegroeide eiken. De naam Kniphorstbos is

ginningen. Tot grootschalige ontginningen is het

afkomstig van een welgestelde familie, die aan de zuidzij-

niet gekomen doordat het Ministerie van Defensie
in 1938 een groot deel van het gebied aankocht. In

bosgebied heeft ingericht. Men kan er niet alleen genieten
van het natuwschoon, het gebied kent een interessante

de jaren '40 en '50 breidde Defensie haar bezit uit
tot de huidige omvang en werd het ingericht als

nog steeds aan andere bedreigingen blml staat, zoak a'
geregeld weerkerend geliruik ah motorrniss-terrein, als
(onofficiële) kampeergrlegenheid voor pote groepen en
andere ongewenste vormen van leknatief gebruik..
Daarnaast blij/l liet géruik voor lichte militaire oefen'ii

bewoningsgeschiedenis, waarvan nog tal van overblijfselen in het veld zichtbaar zijn.

weliswaar aan deze zeer grote ingreep ü ontkomen, doil'

AJb. LHunebed D7 bij Schipborg. Op de stenen groeit
onder meer het zeldzame hunebed-mos (Andreaea rupestris)
gebruik op termijn zal stoppen. Deze bedieigingen lapt n
misschien minder in hel oog, maar hebben op dm duvr
duidelijk negatieve gevolgen. In het algemeen ontbeert
liet gebied een. bij zijn aard passend beheer, waarbij de
natuur zich optimaal zou kunnen ontwikkelen enden h

beschermd. Om hierop de aandacht te versligm Imefi d'
Werkgroep Kniphorslbos-de Slnèbcn (een samenwerkingsverband van Milieuraad Drenthe, Milieugroep
Anloo en ik plaatselijke verenigingen Dorpsbelangm)
hel initiatief gnomen om in een aantal samenhangen'lr
publikatia en hel karakter en liet belang van liet gebit i
te belichten en een aanzet te geven tot een op hel gebied
afgestemd beheersplan. Ken aantal auteurs is daartoe
bereid gevonden en hun bijdragen zullen in de komemlr
nummers van Noorderbreedte verschijnen.
Het eerste artikel gaat over de pre- en protohistorie vav
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heeft geleid, was een archeologische inventarisatie
van het gebied. Deze inventarisatie vond in 1986
plaats op initiatief van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, Amersfoort) en overtrof alle verwachtingen.

Ceomorfologie
Het terrein De Strubben/Kniphorstbos maakt deel
uit van het betrekkelijk vlakke, hooggelegen plateau van de Hondsrug. Aan de westzijde wordt de
Hondsrug hier begrensd door het dal van de
Drentse A en het Anlooër diepje - een zijstroompje
van de Drentse A -, aan de oostzijde door het
Hunzedal. Over het ontstaan van de Hondsrug zijn
de deskundigen het nog steeds niet eens.
Sommigen menen dat deze heuvelrug ontstaan is
als gevolg van tektonische bewegingen, anderen
zijn van mening dat de rug gevormd is onder een
jongere ijstong, die zich te midden van stagnerend
ijs heeft voortbewogen.
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Afb. 2 De ligging van het natuurgebied De Strubben/
Knipharstbos met aangeduid de belangrijkste archeologische en kultuurhistorische overblijfselen in het gebied.

oefenterrein. Als zodanig wordt het nog steeds
voor allerlei kleinschalige oefeningen gebruikt.
Aan de noordkant van het terrein bevinden zich
twee schietbanen (waar vrijwel dagelijks wordt
geoefend) en een hindernisbaan, in De Strubben

Het gebied heeft vooral vorm gekregen in de laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien. De
keileem die op een aantal plaatsen tot even onder
het maaiveld reikt, is een residu van de voorlaatste
ijstijd. Dekzanden, in het Weichselien door winderosie uit de drooggevallen Noordzee over grote
delen van Noord-Nederland gedeponeerd, bepalen verder het reliëf. Uit die tijd dateren ook de
vennetjes en andere depressies.
De dekzanden zijn vooral aan de zuidzijde van het
terrein aangetast door verstuiving.
Zandverstuivingen van geringere omvang komen
ook elders in het terrein voor. Ze worden gekenmerkt door een onregelmatig reliëf van hoge koppen en ruggen afgewisseld door uitgestoven
laagten.

grafheuvfll. aanwezig

wallstle. corresponderend

ligt een handgranatenbaan. Een gedeelte van het
oefenterrein is overigens eigendom van het Staatsbosbeheer. Lange tijd heeft het er naar uitgezien
dat het natuurgebied zou worden ingericht als manoeuvreterrein voor tanks. Die plannen hebben
het nodige stof doen opwaaien, hetgeen er uiteindelijk toe heeft geleid dat Defensie hiervan afzag.
Eén van de faktoren die tot deze koerswijziging
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De zandverstuivingen in het Drentse landschap
zijn met name ontstaan door een te intensieve
beweiding van de heidevelden door grote kudden
schapen. Dit was vooral in de 18e en 19e eeuw het
geval. De stuifzanden in dit gebied zijn echter,
zoals verderop zal blijken, in hoofdzaak het gevolg
van een levendig verkeer, dat hier in de voorbije
eeuwen zijn weg zocht over de heide.

Bewoningsgeschiedenis
Wie nu door het natuurgebied wandelt, kan zich
nauwelijks realiseren dat De Strubben en het
Kniphorstbos in lang vervlogen tijden het decor
zijn geweest van menselijke bewoning. Toch was
dit het geval. Vanaf zo'n 3400 v. Chr. tot rond het
begin van de jaartelling heerste er de alledaagse
bedrijvigheid van boeren. Tal van overblijfselen
herinneren hieraan. Niet zozeer de akkertjes die ze
aanlegden, noch de plaatsen waar ze gewoond hebben: de sporen hiervan gaan schuil onder het
maaiveld. Het zijn vooral de zichtbare grafmonumenten die ons er op attenderen dat het gebied
langdurig en intensief bewoond is geweest. In
totaal liggen er twee hunebedden en ruim vijftig
grafheuvels. Er is bovendien alle reden om aan te
nemen dat er voor die tijd ook zo af en toe al mensen verbleven. In De Strubben is een kuil blootgelegd die gegraven is rond 43004400 v. Chr. Het is
zelfs niet onwaarschijnlijk dat hier en daar onder
het maaiveld nog oudere sporen schuil gaan, achtergelaten door rondtrekkende groepjes mensen
die voor hun dagelijks levensonderhoud nog helemaal waren aangewezen op wat de direkte omgeving hen bood. Vondsten van deze jagers (en voedselverzamelaars) zijn in ieder geval bekend van de
landbouwgronden net buiten het terrein.
Rond het begin van de jaartelling of kort daarna
verplaatst de bewoning zich meer naar de dalranden, een tendens die ook elders in Drente kan
worden waargenomen. Sporen uit de Romeinse
Tijd zijn in Anloo blootgelegd bij het onderzoek
van de kerk in 1942, de Romeinse nederzetting bij
Schipborg strekt zich uit langs de Drentse A ten
zuiden van het dorp. Nederzettingssporen uit de
7e-8e eeuw zijn even ten noorden hiervan blootgelegd, min of meer samenvallend met de huidige
bebouwing. De lokatie van het VroegMiddeleeuwse Anloo is nog niet ontdekt, maar zal
zich ongetwijfeld onder het huidige dorp of onder
één van de essen in de nabijheid van het dorp
bevinden.

den zich echter niet meer in hun oorspronkelijke
staat. Alleen de stenen geraamtes zijn min of meer
bewaard gebleven (afb 1). Ooit lagen ze tot aan de
dekstenen ingebed in een aarden heuvel, slechts
onderbroken door een toegang naar de kelder.
De heuvellichamen en de stopstenen, waarmee de
ruimtes tussen de grote stenen waren opgevuld,
zijn verdwenen. Ook een enkele deksteen of draagsteen is niet meer aanwezig. Dit is een gevolg van
het feit dat beide hunebedden (evenals trouwens
alle andere in Drente) de afgelopen eeuwen als
steengroeve zijn geëxploiteerd. De stenen werden
verhandeld naar het westen om als bouwmateriaal
voor dijken te dienen of werden gebruikt voor het
verharden van wegen of de bouw van kerken.
Ze werden opgericht door boeren die door archeologen worden aangeduid met de naam Trechterbekerkultuur (3400-2850 v. Chr.) en dienden als
laatste rustplaats voor de doden van deze boerenbevolking. Vermoedelijk beschikte iedere dorpsgemeenschap over één of enkele bijeengelegen
hunebedden. Het is overigens zeer de vraag of het
bijzetten van de doden geschiedde in de vorm van
lijkbegravingen. Waarschijnlijker is dat pas geruime tijd na de dood bepaalde onderdelen van het
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Hunebedden
De meest markante overblijfselen uit de prehistorie op het oefenterrein zijn ongetwijfeld hunebed
D7 bij Schipborg en hunebed D8 in het
Kniphorstbos bij Anloo. Beide hunebedden bevinr d e r b r e e d t e
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Ajb.3 Lijnvormig patroon van begravingen ten noorden
van Eext.
Afb. 4 Het blootgelegde enkelgraf van een in 1952 onderzochte grajheuvel. Op de bodem van de grafkuil tekent
zich duidelijk de afdruk van de dode in het zand af.
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doden in hoofdzaak liggend op de zij, in hurkhouding in min of meer oost-west gerichte graven. De
mannen werden daarbij op de rechterzij gelegd, de
vrouwen op de linkerzijde. In beide gevallen was
het hoofd naar het zuiden gewend. Van de doden
zelf is, afgezien van wat kieskapsels, niets bewaard
gebleven. Onder gunstige omstandigheden heeft
zich evenwel een aftekening van de dode in het
zand gevormd. Bij het onderzoek in 1952 van één
van de heuvels werd zo'n lijksilhouet blootgelegd
(nr 1; afb 4). De grafgift bestond uit een groenstenen bijl. Een andere door Van Giffen onderzochte
grafheuvel bevatte een beker, een grafgift die ook
dikwijls in graven van de Enkelgrafkultuur wordt
aangetroffen (nr 7). Een derde enkelgraf werd in
1954 grotendeels vernield door militairen.
De vondsten, een stenen hamerbijl en een vuurstenen bijltje, werden uit de vergraven grond van de
heuvel gevist en konden pas jaren later worden
gelokaliseerd (nr 3; afb 4).
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Afb.5 Reliëf van karresporen, herkenbaar als een golvend
patroon van dalen en ruggen in de zuidwesthoek van het

geraamte (schedels, beenderen) erin werden
gedeponeerd, vergezeld van grafgiften.
Aangezien het botmateriaal op de zandgronden
geheel is vergaan, vinden we alleen nog de grafgiften terug, met name aardewerk, maar ook pijlspitsen, vuurstenen bijltjes, vuurslagen en kralen van
barnsteen en git

fM.

Grafheuvels
De tweede kategorie zichtbare overblijfselen in het
gebied zijn de vele grafheuvels. Ze spreiden wat
ligging, vorm en grootte betreft een grote verschei-denheid ten toon. Sommige liggen alleen,
andere vormen groepen. De meeste zijn rond van
vorm, maar ook langwerpige heuvels komen voor.
Een aantal is nauwelijks zichtbaar, weer andere
hebben een monumentale uitstraling. Een enkele
heeft zelfs een naam verworven, zoals de
Galgenberg.

Dat is ook de reden geweest dat hunebedden in
het verleden dikwijls het doelwit zijn geweest van
graafaktiviteiten. Om te voorkomen dat er nog
vrijelijk in wordt gespit is de kelderinhoud van
hunebed D7 en D8, evenals die van de andere niet
onderzochte hunebedden, in 1983 verzegeld door
het aanbrengen van een vloer van grasbetonblokken.

Van de 57 grafheuvels in het gebied zijn er vier
onderzocht: drie in 1952 onder leiding van Van
Giffen, het restant van een vierde werd in 1954
door Waterbolk opgegraven, toen militairen de
heuvel grotendeels hadden weggegraven om het
zand te gebruiken voor de aanleg van een handgranatenbaan.

Naast een centrale plaats in het dodenbestel (en
in meer ruimere zin het religieuze leven) dienden
de hunebedden, naar we aannemen, tevens als
een soort territoriumbakens om er verworven
landrechten mee tot uitdrukking te brengen. Het
is dan ook niet onwaarschijnlijk dat D7 en D8 werden gebruikt door twee verschillende dorpsgemeenschappen.

Deze tumuli zijn goed gedokumenteerd. Van de
andere zijn alleen globale gegevens bekend, zoals
de omvang, hoogte en struktuurvan het heuvellichaam. Voldoende echter om te kunnen stellen
dat zo'n beetje alle typen grafheuvels in het
gebied zijn vertegenwoordigd.
De oudste grafheuvels kunnen worden toegeschreven aan de Enkelgrafkultuur (2900-2450 v. Chr.).
De mensen van deze kuituur begroeven hun
•Noorderbreedte 92-8 •

Ook uit de Bronstijd is een aantal begravingen uit
het gebied bekend. Zo bleek een aan de noordzijde van het terrein onderzochte grafheuvel opgeworpen in twee fasen, beide daterend uit de
Bronstijd (nr 4). Rond de 'mantelheuvel' werden
sporen blootgelegd van een paalkrans, een randstruktuur die gebruikelijk was in de periode 16001200 v. Chr. De doden werden toen in gestrekte
houding begraven, liggend op de rug en veelal in
boomkisten. Ook de twee andere onderzochte
heuvels zijn in de Bronstijd voor een tweede begraving gebruikt, iets dat overigens heel normaal was
in die tijd. Als in de top van een bestaande heuvel
iemand was bijgezet, werd de heuvel gewoonlijk
uitgebreid en eventueel van een nieuwe randstruktuur voorzien. Veel grafheuvels bestaan daarom uit
meerdere bouwfasen.
Voorts zijn in het gebied twee begraafplaatsen uit
de latere Bronstijd en het begin van de Ijzertijd
(1200-500 v. Chr.) gelokaliseerd. Gedurende dat
tijdvak was het de gewoonte de doden te verbranden, de crematieresten zorgvuldig te verzamelen
en die, al dan niet verpakt in een pot, aan de aarde
toe te vertrouwen. Doorgaans wierp men over het
grafje een heuvel op, waaromheen een greppel
werd gegraven. Eén van deze urnenveldjes, gelegen in De Strubben, is nog min of meer kompleet.

Afb. 6 Deze diep uitgesleten weggen! slingert zich door een
grajheuvelgroep aan de noordkant van De Strvbben

Het bestaat uit een tweetal groepen kleine lage
heuvels. Het andere urnenveldje strekt zich aan de
zuidzijde van het terrein uit. De twee heuveltjes die
hier nog liggen, kunnen hiertoe worden gerekend.
Brandheuvels, zo genoemd omdat ze als geheel de
brandstapelresten (inklusief de crematie) bedekken, bevinden zich uitsluitend in een drietal clusters aan de noordwestkant van het terrein. Deze
vorm van begraven was in gebruik in de latere
Ijzertijd, vanaf zo'n 500 v. Chr. tot het begin van
de jaartelling.

Nederzettingen
Niet alleen de zichtbare overblijfselen vormen de

stille getuigen van een door de eeuwen heen intensief bewoond gebied.
Ook ónder het maaiveld gaan allerlei
zaken schuil.
De belangrijkste komponentvan deze groep archeologische sporen zijn
de woonplaatsen. Deze bestaan uit
een samenhang van grondsporen en
voorwerpen, die de vroegere bewoners hebben achtergelaten. Ingebed
in de zandbodem maken zij deel uit
van ons bodem-archief. Omdat het in
begroeide terreinen vaak onmogelijk
is aan de hand van oppervlaktevondsten inzicht te krijgen in de omvang
van nederzettingen, de bewonings•
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overstoof. Daar waar ze niet bedekt zijn door een
beschermende laag, zijn deze sporen uitgewist
door latere bodemvorming.
Op het terrein De Strubben/Kniphorstbos zelf
zijn, hoewel er ongetwijfeld de nodige akkers zullen zijn aangelegd en bewerkt, tot op heden geen
konkrete akkersporen aan het licht gekomen.
Mogelijk dat enkele fossiele bodems onder grafheuvels een aanwijzing in die richting
vormen.

Afb.8 De Galgenberg, gelegen aan het fietspad AnlooSchipborg, op de heuvel staat een margesteen

duur en de intensiteit waarmee er is gewoond, is
in 1986 als afsluiting van de archeolpgische inventarisatie op de meest relevante nederzettingsterreinen op kleine schaal onderzoek verricht.
Werkputjes van 1x2 m werden hier uitgezet en
voorzichtig uitgegraven. Daarbij kwamen niet
alleen veel voorwerpen aan het licht, maar ook
paalgaten en zelfs komplete afvalkuilen.
De meeste bewoningssporen zijn vastgesteld in de
noordwesthoek van het terrein. Hier is eigenlijk
sprake van een aaneengesloten en elkaar afwisselende zone van nederzettingen en begraafplaatsen. Twee woonplaatsen korresponderen globaal
met open terreingedeelten, één ligt verborgen in
de strubben. De oudste nederzetting in het gebied
kan worden toegeschreven aan het Trechterbekervolk, de jongste sporen van bewoning dateren rond het begin van de jaartelling of de eerste
eeuwen na Chr. Daartussen laat zich een min of
meer kontinue bewoning traceren.
Akkers
Sporen van prehistorisch akkerland blijven slechts
onder gunstige omstandigheden bewaard.
Ploegkrassen en andere op landbouwaktiviteiten

duidende grondsporen worden op de zandgronden
alleen aangetroffen onder grafheuvels, die opgeworpen zijn op oud-akkerland, of onder stuifzand,
dat tijdens of kort na de beakkering het bouwland

Wel is direkt ten zuiden van het Kniphorstbos, en
deels verdwenen onder de camping, een akkerkomplex uit de Ijzertijd/begin Romeinse Tijd getraceerd. De akkertjes bestonden in die tijd uit kleine, door wallen omgeven percelen. Als geheel
wordt zo'n akkerkomplex, waarbinnen ook de
boerderijen waren gelegen, aangeduid met de
term Celtic field. Helaas zijn de meeste Celtic
fields in Drente ten offer gevallen aan de ontginningen en zijn de walletjes geëgaliseerd. Vanuit de
lucht kunnen ze in veel gevallen nog worden getraceerd. Een dergelijk patroon van verdwenen
Afb. 9 Dezelfde grafheuvel als aft. 4, na restauratie en
afgebakend met rood-witte palen. Op de achtergrond tekent zich nog flauw een deels geëgaliseerde grafheuvel af.
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Aft. 10a Een grafheuvel waarin en grote schuiUiut is

wallen tekent zich af op luchtfoto's ten zuiden van
de camping.
Een soortgelijk akkerkomplex kan eveneens verwacht worden aan de noordkant van het terrein.
Hier bevinden zich volop sporen van bewoning uit
de Ijzertijd. Ondanks intensief speuren zijn er in
het veld geen contouren van een Celtic field vastgesteld.
Prehistorische route
Wie zo door het Kniphorstbos en De Strubben
wandelt, zal het niet direkt opvallen dat er tussen
een aantal begravingen een bijzondere ruimtelijke
relatie bestaat. Om dat duidelijk te maken is het
noodzakelijk dat we ook de grafheuvels tussen Eext
en Anloo in het verhaal betrekken. Plaatsen we alle
bekende begravingen in dit gebied op een kaart
dan wordt vanaf het Galgwandenveen ten noorden
van Eext tot hunebed D8 een min of meer gesloten
snoer van begravingen zichtbaar (afb 3). Een dergelijk lintvormig patroon duidt op een prehistorische route. Hierbij moeten we denken aan een
eenvoudig voetpad of karrespoor, dat van nederzetting naar nederzetting leidde. Uiteraard veran-

derde de ligging van zo'n weg wel eens wat, maar
de route als zodanig bleef ongewijzigd.
Bekijken we het kaartbeeld dan kunnen we een
noord-zuid lopende route rekonstrueren, die zich
in noordelijke richting splitste ter hoogte van
hunebed D8. Eén aftakking voert vervolgens over
de westflank van de Hondsrug, de andere loopt
over de oostflank. Het lijnvormig patroon richting
Schipborg wordt wat verdoezeld door enkele groepen brandheuvels, de grafheuvels tussen D8 en
Schuilingsoord liggen wel op een rij.
Aan de hand van de grafmonumenten (en nederzettingen) die een route markeren, kan inzicht
worden verkregen in de tijdsduur van gebruik.
Voor de verbinding tussen Eext en Schipborg/Schuilingsoord geldt dat zij in ieder geval al aanwezig moet zijn geweest ten tijde van het
Trechterbekervolk, zo'n 5000-5500 jaar geleden
dus. Daarna is de route in gebruik gebleven tot ten
minste in de Romeinse Tijd. In de loop van dit tijdvak of daarna komt hierin enige verandering. Het
trajekt tussen Eext en Anloo wordt gedeeltelijk verlaten, vermoedelijk omdat de voorgangers van
deze dorpen zich verplaatsen en Anloo vervolgens
in betekenis toeneemt. Ook zal de aanleg van de
essen van invloed zijn geweest op deze wijziging in
• Noorderbreedte
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het verkeerspatroon. In het Kniphorstbos en De
Strubben bleef het verkeer echter nog eeuwenlang
het tracé langs de grafheuvels volgen.
Wat heeft de mensen in de prehistorie nu bezield
om hun doden (ook) langs wegen te begraven.
Een verklaring dat het om verkeersslachtoffers zou
gaan, is voor hedendaagse begrippen misschien
wel aardig, maar kan natuurlijk niet serieus worden
genomen. Vervulden deze grafmonumenten dan
een funktie als bakens voor reizigers, die onder
barre weersomstandigheden dreigden te verdwalen. Niet-zichtbare begravingen langs de route
spreken dit tegen. Waren het dan misschien mensen met een bepaalde status, die het voorrecht
genoten om in de 'bermzone' te worden bijgezet.
Ook deze veronderstelling lijkt weinig aannemelijk. Wellicht moeten we de beweegredenen meer
zoeken in het tot uitdrukking brengen van gebiedsclaims. Dit lijkt echter niet de voornaamste reden.
Waarschijnlijk kwamen die voort uit religieuze
motieven. Motieven waar we lang naar kunnen gissen, maar waarvan we de achterliggende gedachten
wel nooit zullen doorgronden.
Wegsporen
De reizigers die eeuwenlang gebruik maakten van
deze route, hebben op verschillende plaatsen hun
stempel gedrukt op het landschap. Allereerst kunnen we de neerslag ervan terug vinden in de vorm
van bundels karresporen. Zo'n karresporenreliêf
manifesteert zich als een golvend patroon van min
of meer parallelle dalen en raggen. Iedere geul
vertegenwoordigt een karrespoor. De tussenliggende ruggen zijn ontstaan doordat het rulle zand, dat
opwaaide bij het passeren, hier bleef liggen. Fraaie
voorbeelden van karresporen vinden we in de zuidwesthoek en aan de noordoostzijde van het terrein
(afb 5). Ze worden hier plaatselijk nog geaccentueerd door de begroeiing, die op de raggen uit
heide bestaat en in de voren uit buntgras. Op de
meeste plaatsen worden ze echter aan het oog onttrokken door bomen. Hier en daar bundelen de
karresporen zich tot diep uitgesleten holle wegen
(afb 6).
In de bundels karresporen is een duidelijk systeem
te herkennen. Twee hoofdstromen kunnen aan de
zuidzijde worden onderscheiden. Eén buigt om de
zuidelijker gelegen Molenes van Anloo heen, de

andere komt uit het dorp zelf. Beide hoofdbundels smelten samen aan de noordzijde van het
Kniphorstbos om zich vervolgens in twee bundels
weer op te splitsen: één richting Schipborg en één
naar Zuidlaren. Goed is hier te zien dat depressies
en andere obstakels werden gemeden. De karresporen buigen aan weerskanten om deze verkeersonvriendelijke gebieden heen. De verschillende
zones met karresporen worden, naast het feit dat
ze zich op sommige plaatsen niet aftekenen,
onderbroken door zandverstuivingen en ontginningen. In percelen meteen dichte,jonge aanplant zijn ze niet in kaart gebracht.
De vele wegsporen in het gebied weerspiegelen
het verkeersgedrag uit het verleden, toen er nog
geen sprake was van duidelijk afgebakende wegen.
Als een spoor onbegaanbaar was geworden, ging
men er gewoon naast rijden. Zo ontstond een
nieuw spoor. Het gevolg hiervan was dat zich
brede bundels karresporen konden vormen.
Het verkeer heeft ook in andere opzichten zijn
sporen in het landschap nagelaten. In stuiftegevoelige gebieden konden door het kapotrijden van
het vegetatiedek zandverstuivingen ontstaan. Zo'n
stuifzand bevindt zich tussen hunebed D8 en de
grafheuvel ten westen hiervan. Het is gefixeerd
door bebossing. Elders in het terrein komen zandverstuivingen van geringere omvang voor.
De karresporen maken in hoofdzaak deel uit van
de oostelijke verbinding tussen Coevorden en
Groningen. Deze liep over de Hondsrug, onder
meer langs Borger en Anloo. De westelijke aftakking voerde via Rolde, Balloo en Gasteren.1 Het
merendeel van de wegsporen zal dan ook uit de
Middeleeuwen en later stammen. Toch moeten we
er rekening mee houden dat een enkel spoor in
de prehistorie is gevormd. Immers, de eerste aanwijzingen dat de route in gebruik was kunnen worden toegeschreven aan de bouwers van de hunebedden. Enkele jaren geleden werd langs de rij
grafheuvels tussen Eext en Anloo over een lengte
van ruim 2 km een eeuwenoude weg getraceerd.
Dit karrespoor reikt vermoedelijk terug tot in de
Bronstijd en zet zich naar alle waarschijnlijkheid
voort in het Kniphorstbos.
Het feit dat de bundels karresporen een duidelijke
samenhang vertonen met de veel oudere grafheuvels wijst op kontinuïteit van het wegenpatroon.

Hierin komt pas definitief verandering als de Oude
Zuidlaarderweg als doorgaande verbinding gaat
funktioneren. Deze weg doorsnijdt het gebied aan
de oostzijde en staat op oude kaarten aangegeven
als de hoofdweg Anloo-Zuidlaren. De Oude
Zuidlaarderweg kan dan ook als de gekanaliseerde
opvolger van de karresporen worden opgevat.
Aanvankelijk slingerde deze weg zich door het
landschap. In de loop van de eerste helft van de
vorige eeuw kreeg hij zijn huidige kaarsrechte verloop.

Galgenberg
Eén grafheuvel verdient in relatie met de karreporen bijzondere aandacht. Even ten noordwesten
van hunebed D8 ligt een grafheuvel, die de naam
Galgenberg (afb 8) draagt. Grafheuvels met een
dergelijk toponiem komen op meer plaatsen in het
noorden van ons land voor (Sleen, Westerbork,
Balloo en Donkerbroek). Uit de geschiedschrijving
is bekend dat vaak een galg werd opgericht op een
grafheuvel langs een belangrijke doorgaande verbinding. De gehangenen vormden zo een afschrikwekkend voorbeeld voor de langstrekkende
reizigers.
Bij de Galgenberg van Westerbork is door middel
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van archeologisch onderzoek aangetoond dat op
de top van deze heuvel inderdaad een galg heeft
gestaan. Bovendien werden in de heuvel de resten
van drie terechtgestelden blootgelegd. Ook bij de
Galgenberg van Donkerbroek zijn sterke aanwijzingen dat op deze heuvel iemand is terechtgesteld
(volgens de overlevering zou het een deserteur zijn
geweest van de nabijgelegen schans De Breeberg).
De Galgenberg in het Kniphorstbos is niet onderzocht. Uit kultuurhistorisch onderzoek van H.
Elerie is echter gebleken dat zich ook op deze heuvel eens kraaien (en raven) tegoed hebben gedaan
aan een niet alledaags maal.
De Galgenberg heeft ook in ander opzicht een rol
in de geschiedenis van het gebied vervuld. De heuvel vormde een belangrijke oriëntatiepunt voor
het afbakenen van de grenzen tussen de marken
Anloo, Schipborg en Zuidlaren. Als zodanig deed
de heuvel dienst als driemarkenpunt. De steen die
bovenop de heuvel prijkt, getuigt hier nog van.
Het is niet ondenkbeeldig dat deze steen ooit deel
uitmaakte van één van de nabijgelegen hunebedden.
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