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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek 
Het landschap om ons heen verandert en dat is 
niets nieuws. Door de eeuwen heen heeft de mens 
telkens weer het landschap naar zijn hand ge-
zet. We legden akkers aan als we honger hadden, 
groeven kanalen als we naar een andere stad wilden 
of kapten bomen als we huizen wilden bouwen. 
Eén van de belangrijkste drijfveren is echter onze 
behoefte geweest aan warmte en energie. 
Het landschap is altijd al een bron van energie 
geweest. Nu fossiele energiebronnen diep onder de 
grond plaatsmaken voor duurzame energieopwek-
king aan het oppervlak, verandert het landschap 
mee. Voor de mensen die in en met het landschap 
leven kan dit een onaangename verassing zijn. Zij 
zijn gehecht aan de horizon die zij kennen en wil-
len die graag behouden. 
Duurzame energieopwekking vraagt echter om een 
herontwerp van het oude landschap. Het Over-
sticht zet zich in om de ruimtelijke kwaliteit van het 
bestaande landschap te waarborgen. Elke landschap 
heeft zijn eigen karakter en vaste waarden die we 
moeten herkennen en respecteren. Door deze 
waarden te bepalen moet echter niet een gevoel van 
onveranderbaarheid ontstaan, want verandering is 
misschien wel de belangrijkste vaste waarde van het 
landschap.

Dit verslag is geschreven in kader van het project 
Ruimte met Karakter, in het bijzonder het onderdeel 
Energie en Ruimte. Het heeft als doel overzichtelijk 
te maken op welke wijze energiewinning door de 
eeuwen heen het Overijsselse landschap verandert 
heeft. Enerzijds geeft het een achtergrond waarte-
gen men kan ontwerpen voor de toekomst, ander-

zijds kweekt het begrip onder de Overijsselaren 
voor de noodzakelijke ingrepen in het landschap.

1.2 Stand van onderzoek 
Op landelijk niveau heeft de Rijksdienst Cultu-
reel Erfgoed [RCE] voor burgers de verschillende 
Nederlandse historische energielandschappen in 
een tijdlijn geplaatst (RCE 2016a). Voor de amb-
tenarij heeft ze advies uitgebracht voor de inpas-
sing van energievormen in het landschap, en de 
betrekking van erfgoed in energietransities (RCE 
2012; RCE 2016b). Verder zijn er verschillende 
landelijke inventarisaties gedaan van historische 
en hedendaagse energielandschappen (RCE 2015; 
Ridderbos 2014; Bade & Lardinois 2013; Leenaers 
en Camarasa 2012). Publicaties over het landschap 
en de geschiedenis van Overijssel kijken niet vanuit 
de context van het energielandschap (o.a. Wonink 
1981; Visscher 2003; Baan et al. 2012).
De koppeling tussen Overijssel en het historische 
energielandschap ontbreekt. Elke publicatie be-
spreekt de geschiedenis van de energielandschap-
pen op een landelijk niveau. Om aansluiting te krij-
gen met bezorgde omwonenden moet je de lokale 
energiegeschiedenis overbrengen, het liefst met veel 
historisch beeldmateriaal. Ten slotte ontbreekt een 
heldere definitie van het energielandschap: in elke 
publicatie moet je de definitie tussen de regels door 
lezen.

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen
De onderzoeksvraag luidt: Hoe hebben historische 
energielandschappen het huidige landschap van 
Overijssel bepaald? Om deze vraag te beantwoorden 
moeten we helder krijgen wat een energielandschap 

Ill. 1.  Protest tegen geplande windturbines in de omgeving van Markelo.

precies is. Onze eerste deelvraag is dan ook: Wat is 
een energielandschap? Daarna maken we een inven-
tarisatie van historische energiewinning en -transi-
ties in Overijssel aan de hand van energiebronnen. 
De tweede deelvraag is: Welke energiebronnen zijn 
aangesproken in Overijssel en wanneer? De winning 
van de verschillende energiebronnen had altijd een 
impact op het landschap. Haar invloed op het land-
schap verschilde echter door de eeuwen heen. De 
derde deelvraag luidt: Hoe veranderde door energie-
transities de omgang met de belangrijkste energie-
bronnen, en welke weerslag hadden deze veranderin-
gen in omgang op het landschap? Deze vraag werken 
we per energiebron uit en we passen de vraag op de 
energiebron aan. Uit de inventarisatie kiezen we de 
energiebronnen die het hedendaagse Overijsselse 
landschap het meest hebben gevormd.

1.4 Afbakening, bronnen en methoden
Deze scriptie is het startpunt van meerdere onder-
zoeken naar het bouwen aan een positief imago 
voor het duurzame energielandschap. Ze moet 

breed van aard zijn, maar niet verzanden in con-
cepten en  algemeenheden. Ze moet uiteindelijk 
ook landen in het Overijsselse landschap. Daarom 
bouw ik de hoofdstukken die de derde deelvraag 
beantwoorden (3, 4 en 5) trapsgewijs op. Eerst 
behandel ik kort de omgang in Nederland met een 
bepaalde energiebron tijdens een periode tussen 
twee historische energietransities. Daarna noem 
ik de Overijsselse landschappen die door zo’n 
periode beïnvloed zijn en vertel ik globaal hoe de 
landschappen veranderden. Ten slotte neem ik een 
casus van het landschap dat hoort bij de invloed-
rijkste periode en werk van een klein gebied uit hoe 
het landschap precies is veranderd. Het toeval wil 
dat voor elk voorbeeld nu windturbines gepland 
staan. 
Omdat deze scriptie een startpunt is zal ik onder-
werpen die interessant zijn voor mogelijk vervolg-
onderzoek markeren. Een  icoon verwijst naar 
een opgaaf in hoofdstuk 8, vóór de literatuurlijst. 
De laatste heeft enige omvang, want ik heb mij 
vooral gebaseerd op literatuur en oude kaarten.



Ill. 2. Bestaande windturbines bij Rouveen.
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Hoofdstuk 2

Het energielandschap: een definitie

2.1 Inleiding
Eerst zullen we ons buigen over de fundamentele 
vraag Wat is een energielandschap? Anders dan het 
veen- of duinlandschap is het energielandschap een 
keuze, en wel in twee opzichten. Enerzijds is het de 
keuze om er één tot stand te brengen, anderzijds de 
keuze om een landschap zo te typeren. Om tot onze 
eigen definitie te komen zullen we enkele gehan-
teerde definities en veelgebruikte verwante termen 
tegen het licht houden. We zullen niet zoeken naar 
een alomvattende, objectieve definitie. In plaats 
daarvan kijken we naar de verschillende ingrediën-
ten waarmee iedereen zijn eigen definitie kan brou-
wen. Uiteindelijk zullen we zelf een keuze maken. 

2.2 De waarde van de term
Alle energielandschappen zijn veranderd door 
energiewinning, maar niet alle landschappen die 
veranderd zijn door energiewinning zijn ener-
gielandschappen, althans niet als het energieland-
schap als term van waarde wil zijn. Landschapar-
chitect Dirk Sijmons legt in Landschap en Energie 
uit op welke wijze energiewinning onze hele 
omgeving heeft bepaald: 

“In de oertijd was voedsel vrijwel de enige energiebron 
waartoe de mens toegang had. …  De beschikbaarheid 
van energie begon toe te nemen toen de mens ontdekte 
hoe hij het vuur kon beheersen, gewassen en dieren leer-
de domesticeren en een uitdijend arsenaal aan werktui-
gen begon uit te vinden …  
Door deze vernieuwingen steeg de dagelijks voor ieder 
individu beschikbare hoeveelheid energie in meer 
ontwikkelde agrarische  samenlevingen naar ongeveer 
100 MJ per dag.  Omdat mensen …  maar 10 MJ per 
dag nodig hadden om fysiek overeind te kunnen blijven, 

konden ze nu 90% van de beschikbare energie gebruiken 
voor andere doeleinden dan overleven alleen. Uit de we-
reldgeschiedenis valt af te lezen wat zij, en wij, vervolgens 
hebben gedaan met die overtollige energie.” (Sijmons et 
al. 2014, 26-27)

Uit deze analyse blijkt dat elk landschap ontstaan is 
door (een surplus van) energie. Het begrip ener-
gielandschap kunnen we gebruiken als middel om 
bepaalde landschappen te selecteren voor bijvoor-
beeld onderzoek. Elk landschap is beïnvloed door 
energiewinning, maar we noemen het een ener-
gielandschap als het zeer ingrijpend is beïnvloed 
door, of op een specifieke wijze is aangepast aan 
energiewinning.

2.3 Gehanteerde definities
In Tabel 1 zijn vijf definities van het energieland-
schap onder elkaar gezet. De definities lopen ver 
uiteen. Eén ding hebben zij echter gemeen: ze zijn 
veelomvattend. Het is klaarblijkelijk een klassiek 
containerbegrip. Verschillende partijen hante-
ren elk een eigen, ruime definitie. Zij stellen hun 
definitie op vanuit het eigen werkdomein, zodat 
het daarbinnen handvatten biedt. Zo zal voor het 
nutsbedrijf het energielandschap een landschap 
zijn waarin energie wordt geproduceerd en voor de 
stadsplanoloog voornamelijk een landschap waarin 
men energie verbruikt. Dat ieder een eigen begrip 
hanteert is begrijpelijk, maar kan interdisciplinaire 
samenwerking bemoeilijken, omdat het risico groot 
is dat men langs elkaar heen praat. Men gebruikt 
dezelfde termen, maar bedoelt andere dingen.
We zullen een poging doen een bouwpakket samen 
te stellen, aan de hand waarvan men verschillende 
definities kan opstellen. De eerste stap is veel-

gebruikte termen helder te definiëren. Met deze 
termen kan je vervolgens criteria opstellen waaraan 
energielandschappen kunnen voldoen. Door uit de 
gegeven criteria verschillende te kiezen, kan ieder 
zijn eigen definitie opstellen.

2.4 Veelgebruikte begrippen
De grondslagen van het energielandschap ont-
breken in verschenen publicaties. Fundamentele 
begrippen als ‘energie’ neemt men voor lief aan. 
Daarbij gaat men meer uit van een collectief alle-
daags begrippenapparaat dan van expliciet afge-
sproken en gespecificeerde termen. Ga je dieper op 
het energielandschap in, dan blijkt de alledaagse 
terminologie al snel ontoereikend en verwarrend. 
We zullen de termen hieronder helder definiëren. 

Energie
Energie is niet een ding of een deeltje, maar een 
gereedschap om over fysieke processen te kunnen 
praten. Fysieke objecten reageren op elkaar, en de 
abstracte mathematische eenheid die we energie 
noemen stelt ons in staat dat te verklaren en ermee 
te rekenen.i Dit energie-idee ‘komt voort uit de wet 
behoud van energie: energie is een kwantiteit die 
omgezet kan worden van één vorm naar een ande-
re, maar niet kan worden gecreëerd of vernietigd’ 
(Young en Freedman 2013, 167).
We onderscheiden veel verschillende vormen ener-
gie, maar een paar zijn voor ons in het bijzonder 
van belang: kinetische energie zit in de beweging 
van een object; chemische energie zit in moleculen 
en komt vrij door een chemische reactie; thermi-
sche energie zit in een object door zijn temperatuur 

Persoon of instantie Definitie

RCE in Verkenning Energielandschappen en 
Erfgoed (2012)

Energielandschappen zijn ... te omschrijven als landschappen waar 
belangen van erfgoed en energie samenkomen.

Landschapsmanifest, een duurzaam 
samenwerkingsverband van 45 partijen, 
waaronder Natuurmonumenten en LTO 
Nederland (landschapsmanifest.nl)

Energielandschappen zijn landschappen waarin nadrukkelijk te 
zien is dat er energie wordt opgewekt [en]  worden aangelegd door 
mensen om het gebruik van duurzame energie te bevorderen.

Kenniscentrum Noorderruimte, onderdeel 
Hanze Hogeschool

Een energielandschap is een landschap dat meer universeel 
bruikbare energie oplevert dan dat het verbruikt.

Theo Spek, hoogleraar 
Landschapsgeschiedenis 

Een energielandschap is een landschap dat ingrijpend door 
energieproductie en/of energietransport is of wordt beïnvloed.

Wikipedia Een energielandschap is een landschap waarin energiewinning of 
-opwekking of het effect ervan nadrukkelijk zichtbaar is. 

Tabel 1. Vijf definities van het energielandschap
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en komt vrij bij temperatuurverschillen (Leenaers 
et al. 2012, 8-9). Tot slot wordt elektrische energie 
gedefinieerd door het elektrisch potentiaalverschil 
tussen twee punten en is mechanische energie ki-
netische energie die wordt uitgebalanceerd door de 
potentie massa te verplaatsen.

Energieopwekking
Opwekking betekent ‘doen ontstaan’. Energie kan 
niet ontstaan, maar enkel kan worden omgezet. 
Energieopwekking verschilt echter op twee manie-
ren met energieomzetting. Ten eerste betreft het 
enkel omzetting naar vormen die voor ons bruik-
baar zijn. Ten tweede hebben we aan het eind van 
het opwekkingsproces meer energie tot onze be-
schikking hadden dan daarvoor. Deze energie moet 
ergens vandaan komen. Zij komt uit een externe, 
nog niet aangesproken energiebron. Het gebruik 
van een handpomp is dus geen energieopwekking, 
want onze spierkracht hadden we immers al tot 
onze beschikking. Het gebruik van een polder-

molen is wel energieopwekking, want voordat we 
een poldermolen hadden, konden we geen gebruik 
maken van windkracht.

Energiewinning
Winning betekent ‘door inspanning verkrijgen’. 
Energiewinning betekent dus het door inspanning 
verkrijgen van bruikbare vormen van energie. 
Energiewinning is een langer proces en kent vaak 
een investering van energie – de ‘inspanning’ – om 
externe energiebronnen beschikbaar te maken voor 
opwekking. Energieopwekking is vaak de laatste 
schakel van energiewinning. Het verstoken van 
turfbriketten is energieopwekking; het delven van 
veen is grondstofwinning. Samen met andere scha-
kels vormen zij energiewinning.
We zullen later de term ‘winningslandschap’ 
tegenkomen tegenover het ‘transportlandschap’ 
en het ‘verbruikslandschap’. Deze termen hebben 
te maken met de schakels van de energiewinning. 
Hoewel het vervoer van turf op een turfvaart 

deel uitmaakt van de energiewinning uit turf, is 
de turfvaart geen winningslandschap, maar een 
transportlandschap. Het winningslandschap staat 
aan het begin van het proces van energiewinning. 
In Nederlandse winningslandschappen won men 
vroeger met name grondstoffen. Tegenwoordig 
wekt men er duurzame energie op en dekt  ‘op-
wekkingslandschap’ de lading beter. Wij focussen 
ons echter op historische energielandschappen en 
hanteren daarom winningslandschap. 

Energieverbruik
Het onderscheid tussen energieomzetting en -ver-
bruik is minder eenvoudig te maken dan tussen 
energieomzetting en -opwekking.  Een poldermo-
len wekt vanuit het perspectief van de inpolderaar 
energie op, maar doet dit eigenlijk door een nog 
niet aangesproken energiebron te verbruiken: de 
wind. Het energieverbruik kunnen we definiëren 
als de omzetting van energie naar de vorm waar-
voor zij in de eerste plaats gewonnen was. Vaak zit 

er een economisch aspect aan: een vragende partij 
betaalt een biedende partij om energie te verbrui-
ken.

2.5 Criteria voor energielandschappen
In het opstellen van optionele criteria streven we 
naar het minste aantal stappen, met de meeste 
dekking en minste overlap. Zo wordt de waaier aan 
energielandschappen helder. De onderverdelingen 
zijn scherper dan de realiteit, want vaak vinden in 
het heden en het verleden in één landschap meer-
dere energiegerelateerde zaken plaats.

Type energiebron
Het type energiebron is ons eerste criterium. We 
zagen bijvoorbeeld al dat Landschapsmanifest vindt 
dat een landschap duurzame energie moet gene-
reren om energielandschap te zijn. Zelfverklaard 
‘landschapper’ Maarten Ridderbos deelt in zijn 
boek Landschappen vol met Energie de energieland-
schappen in, in fossiele, semiduurzame en duur-

1. Wat is de energiebron? Voorbeelden

Fossiele land-
schappen

In deze landschappen gaat men om met fossiele brandstoffen: kool-
waterstoffen uit gefossiliseerd plantaardig materiaal. De chemische 
energie is miljoenen jaren terug omgezet uit zonnestraling door foto-
synthese, Sijmons spreekt van ‘gestold zonlicht’.

Kolenmijn
Boorplatform
Gasinstallatie

Semiduurzame 
landschappen

In deze landschappen is de energiebron organisch materiaal dat nog 
maar recent is ontstaan. Bij verbranding kan je de CO2-uitstoot weg-
strepen tegenover de CO2-vastlegging bij groei. Het organisch materi-
aal zelf is duurzaam, mits men nieuwe biomassa blijft aanplanten.

Tarweveld
GFT-berg
Kapbos
Algenkweek

Duurzame land-
schappen

In deze landschappen wordt geen plantaardig materiaal verband om 
energie te winnen. De impact op het klimaat is nihil, die op het land-
schap vaak des te groter. 

Windpark
Zonne-akker

Tabel 2.  Verschillende categoriën energielandschappen, ingedeeld op de duurzaamheid. Naar Ridderbos, Land-
schappen vol Energie (2014).

2a. Wordt de gewonnen energie ter plekke verbruikt? Voorbeelden

Gesloten 
landschappen

Ja. In deze landschappen wordt ter plekke opgewekte energie recht-
streeks verbruikt.

Windmolen
Oranjerie

Verbonden 
landschappen

Nee. Deze landschappen staan in verbinding met anderen, via universeel 
bruikbare energie. De energie wordt in, uit of door het landschap gevoerd 
zonder impliciet vaststaand verbruik.

Kolenmijn
Turfvaart
Hoogovens

Tabel 3a.  Twee categorieën energielandschappen, ingedeeld op de relatie tussen energieopwekking en -ver-
bruik.



12 13

sluiten. Zowel de fossiele, semiduurzame, als duur-
zame landschappen nemen we mee. De duurzame 
landschappen waarschijnlijk voor spek en bonen, 
omdat we ons alleen op historische energieland-
schappen zullen richten. Een overzicht van de 
verschillende energiebronnen in Overijssel staat in 
het volgende hoofdstuk.
Ten tweede verandert direct energiegebruik zoals 
eerder gezegd alleen grotere gebieden door meer 
energie beschikbaar te stellen. Deze landschappen 
sluiten we uit – hier kom ik straks op terug – en 
daarom nemen we alleen de open landschappen 
op in onze definitie. Hieronder vallen verbruiks-, 
transport- en winningslandschappen. We leggen 
de nadruk op de laatste. Het verbruikslandschap is 
namelijk hoofdzakelijk de stad, en de geschiedenis 
van de stedenbouw is een edele discipline op zich. 
Het transportlandschap is vaak vertroebeld, omdat 
een transportnetwerk vaak het transport van meer 
dan alleen energie faciliteert.
Ten slotte zullen we zowel de veranderingen in 

structuur en bodemgebruik bekijken, als de veran-
deringen in bebouwing en infrastructuur. We zul-
len zien dat naarmate we verder inzoomen op een 
specifiek gebied, de nadruk verschuift van de eerste 
naar de laatste. De landschappen die ontstaan zijn 
door de beschikbaarheid van extra energie zullen 
samen met de gesloten landschappen niet aan bod 
komen. Ze vormen een hellend vlak naar een be-
schrijving van de wereldgeschiedenis, zoals Sijmons 
aangeeft. Daarnaast moet er nou eenmaal ingeperkt 
worden.  In die geest gaat het ook enkel om 
zichtbare veranderingen.

Zo kunnen we uiteindelijk antwoord geven op de 
deelvraag in de definitie:
 
Een energielandschap is een landschap waarin winning 
of transport van universeel bruikbare energie direct 
beeldbepalend is (geweest) voor de structuur, het bo-
demgebruik, de infrastructuur en/of de bebouwing.

2b.  Wat doet men met de universeel bruikbare energie in de verbonden landschappen? Voorbeelden

Winningsland-
schap

In een winningslandschap wordt aanzienlijk meer energie opgewekt of 
grondstoffen gewonnen dan verbruikt. 

Kolenmijn
Windpark

Transportland-
schap 

In een transportlandschap wordt de energievorm en de energiehoudende 
grondstoffen vervoerd en zo nodig omgezet.

Turfkanaal
Gasleiding

Verbruiklandschap In een verbruikslandschap wordt aanzienlijk meer energie verbruikt dan 
opgewekt. In de stad kan je energie opwekken door kolen te verbranden, 
maar die worden ook direct gebruikt. Daarom noemen we dat een 
verbruikslandschap.

Stad
Hoogovens

 Tabel 3b. Drie categorieën energielandschappen die zich richten op één deel van het energiewinningsproces: 
(grondstof )winning en opwekking, transport en verbruik.

zame energielandschappen. Deze indeling werkt 
prima en nemen we over.

Energiecyclus
Als we de soorten energiebronnen hebben bepaald, 
kunnen we onderscheid maken tussen landschap-
pen waarin de ‘energiecyclus’ gesloten is - dat wil 
zeggen, waarin winning en verbruik aan elkaar 
verbonden zijn - en landschappen die maar een 
schakel in die cyclus vormen. De gesloten land-
schappen zijn het resultaat van losse elementen met 
een gesloten energiecyclus, die door extra energie 
beschikbaar te stellen het landschap veranderen. 
Denk bijvoorbeeld aan droogmakerijen. Bij open 
landschappen kunnen we ons afvragen wat men 
in het landschap met de energie doet. Wekken we 
haar op, verbruiken we haar, of transporteren we 
haar?

Veranderingen in het landschap
De laatste groep voorwaarden die we aan een ener-

gielandschap kunnen stellen heeft met de soorten 
verandering van doen. Theo Spek en Wikipedia 
stellen dat een energielandschap zichtbaar en 
nadrukkelijk veranderd moet zijn door energiewin-
ning.ii Landschappen kunnen compleet geherstruc-
tureerd zijn, of enkel extra bebouwd. Hoewel de 
eerste verandering grootschaliger is, wordt de twee-
de meestal als beeldbepalender ervaren. Henk Baas, 
hoofd landschap bij de RCE maakt een tweede 
onderscheid tussen landschappen die rechtstreeks 
bepaald zijn door energie- of grondstofwinning, en 
landschappen die ontstaan zijn dankzij de beschik-
baarheid van extra energie (mailwisseling).

2.6 Conclusie: onze definitie
We zullen ons stappenplan doorlopen om een 
definitie van het energielandschap te verkrijgen die 
aansluit bij de situatie in Overijssel.
Ten eerste zijn we op zoek naar landschapbepa-
lende historische energielandschappen en daarom 
is het onverstandig a priori energiebronnen uit te 

Tabel 4. Twee categorieën energielandschappen, ingedeeld op het type verandering dat energiewinning veroor-
zaakte.

3. Welke (zichtbare) veranderingen brengt de energiewinning of -transport met zich mee? Voorbeelden

Landschappen 
in  structuur en 
bodemgebruik

Deze landschappen zijn veranderd in de bodem zelf. Je kan ze op twee 
manieren differentiëren. Sommige landschappen zijn ten gevolge van 
de energiewinning veranderd (1), andere zijn ten gevolge van de grotere 
beschikbaarheid van energie veranderd (2). 

Veenplas (1)
Mijnbouw (1)
Kapbos (2)

Landschappen 
in bebouwing en 
infrastructuur

Deze landschappen zijn veranderd door wat er op de bodem is veranderd. Je 
kan dezelfde indeling maken op de gevolgen van energiewinning (1), en de 
beschikbaarheid van energie (2).

Hoog-
spannings-
mast (1)
Stad (2)



Ill. 3. Meindert Hobbema, De Watermolen bij Singraven, 1669. Een voorbeeld van een energielandschap met een gesloten cyclus.
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Hoofdstuk 3

Energie uit Overijssel: hoofdlijnen vanaf ca. 1200

3.1 Inleiding
Hier zullen we beknopt een antwoord zoeken op 
de vraag Welke energiebronnen zijn aangesproken 
in Overijssel en wanneer? Want in een energieland-
schap draait alles om de energiebron. We zullen de 
energielandschappen ordenen op basis van energie-
bron, zoals gebruikelijk is. In de volgende hoofd-
stukken zullen we kijken naar de energielandschap-
pen van de meest voorkomende energiebronnen 
in Overijssel. We laten zo ook veel buiten beschou-
wing. Voor eventueel vervolgonderzoek is het 
handig aan te geven welke gebieden in deze tekst 
onbesproken zijn gebleven. 

3.2 Tijdlijn van de energiewinning in Over-
ijssel
Het antwoord op de bovenstaande vraag kan meer-
dere boekwerken beslaan. Om het kort te houden, 
geef ik hieronder een tijdlijn van de winning van 
verschillende energiebronnen in Overijssel, met 
belangrijke momenten en mogelijke aanknopings-
punten voor vervolgonderzoek.
De tijdlijn heb ik grosso modo ingedeeld voor het 
schrijven van de volgende hoofdstukken. De uitein-
delijke, duidelijke weergave hieronder kwam echter 
tot stand na de voltooiing van deze hoofdstukken. 
De periodisering van de (semi)fossiele brandstoffen 
is dus gebaseerd op de literatuur  die de basis vormt 
voor de volgende hoofdstukken. We zullen in deze 
hoofdstukken  de onderstaande jaartallen, gebeur-
tenissen en overgangen nader bekijken. Ze staan er 
in hun context met de bron vermeld.
In tegenstelling tot de (semi)fossiele brandstoffen 
bespreek ik meer recente ontwikkelingen op het 
gebied van (met name duurzame) energie in de 

provincie Overijssel verder niet. De informatie 
hierover komt uit de lokale journalistiek. Met name 
RTV Oost doet er uitgebreid verslag van; voor 
nadere informatie over de aangehaalde gebeurte-
nissen verwijs ik door naar hun site, rtvoost.nl.

3.3  Energietransities tussen de tijdlijnen
Uit de tijdlijn kunnen we grofweg vijf energiebron-
nen onderscheiden: biomassa, veen, steenkool, 
aardgas en het duurzame kwartet zon, wind, water 
en aardwarmte. Elke energiebron heeft haar eigen 
bloeiperiode. Soms overlappen de periodes. Het 
kan voorkomen dat men twee energiebronnen 
tegelijkertijd benut, bijvoorbeeld omdat zij ver-
schillende doeleindes hebben – zoals laagveen voor 
de huiskachel en hoogveen voor de fabrieksoven 
(Barends et al. 2010, 86) – of omdat energiecon-
sumptie is toegenomen. Wanneer de ene energie-
bron plaatsmaakt voor de andere noemen we dit 
echter een energietransitie. Aan de diagonaal in de 
tijdlijn kunnen we zien dat dit een paar keer in de 
geschiedenis is voorgekomen.
We zullen in de komende hoofdstukken de energie-
transities nader bekijken en als kapstok gebruiken 
in de beschouwing van het energielandschap. Ik 
zal ze hieronder enkel noemen, zodat ze niet uit 
de lucht lijken te vallen. Transities binnen energie-
bronnen – van stoom naar elektriciteit bijvoorbeeld 
– introduceer ik waar nodig in de tekst.
De eerste transitie is die van laagcalorische biomas-
sa naar hoogcalorische biomassa: houtskool. Voor 
de productie van houtskool had men niet genoeg 
aan sprokkelhout, maar had men hoogwaardige 
boomstammetjes nodig (Van Duijvenvoorde 2006, 
92). De tweede transitie is die van hout naar turf. Ill. 4. Een schoolplaat door Johan Dijkstra, Een Industriestad - Enschede. 1924. Op de achtergrond zien we de schoorts-

tenen van de textielindustrie, bijna een eeuw na de opening van de eerste stoomspinnerij in Almelo.
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Ill. 5. Een ingekleurde foto uit 1902 van de korenwatermolen Den Haller bij Diepenheim. Het is de oudste watermo-
len in Overijssel en was tot de jaren 1970 in gebruik. 

De Nederlandse industrie in de vroegmoderne tijd 
had niet genoeg aan hout, maar had turf nodig (De 
Zeeuw & De Vries 1978, 21). De derde transitie is 
van turf naar steenkool. Steenkool wist dezelfde 
hoeveelheid energie te leveren als turf met een 
zesde van zijn volume (Gerding 1995, 24). Deze 
transitiefase duurde lang en veel veengebieden zijn 
helemaal vergraven. Steenkool is nog niet ver-
dwenen, maar de fabricage van steenkoolgas heeft 
plaatsgemaakt voor aardgaswinning. De vierde 
transitie is niet enkel een transitie is van energie-
bron, maar zelfs van type bron: van fossiele energie 
naar duurzame energie. Hier zitten wij middenin.

3.4 Selectie van nader te onderzoeken 
energiebronnen
We kunnen ons in het gegeven tijdsbestek he-
laas maar op enkele van deze energiebronnen 
de aandacht verder richten. De wind- en zon-
ne-energielandschappen zijn evenals het hoog-
spanningsnetwerk nauwelijks historisch en vallen 
daarom buiten het blikveld van ons onderzoek.iii  
Aardgaswinning is gerommel in de marge van de 
Overijsselse geschiedenisboeken. De verbranding 
in de huiskachel van hout en allerhande ande-
re plantaardige materialen verdient meer onze 
aandacht. Samen met de productie van houtskool 
valt zij onder de geschiedenis van de bosexploita-
tie. Zij is vanaf de vroege prehistorie van belang 
geweest en in de middeleeuwen steeds gerichter en 
meer gereglementeerd toegepast, tot uiteindelijk 
in de vroegmoderne tijd de professionele bosbouw 
in Nederland opkwam. Naast de bosexploitatie 
mag ook de turfwinning niet ontbreken. Turf was 
verreweg de belangrijkste energiebron van de 

vroegmoderne tijd vanaf de 16e eeuw (De Zeeuw 
& De Vries 1978, 21). Haar rol was uitgespeeld 
met de opkomst van de steenkool in de late 19e 
eeuw. Hoewel steenkool an sich geen factor van 
belang is in de energielandschappen van Overijssel, 
waren gasfabrieken beeldbepalend aan de randen 
van de stad. De kolenvergassing is ons laatste punt 
van aandacht. Deze beleefde haar hoogtijdagen in 
Nederland tussen 1880 en 1920 (Vlas 2015, 28). Zo 
blijkt maar weer dat al het goede in drieën komt.
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Aardwarmte

Aardgas
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Biomassa
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Eerste 
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Hardenberg.
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Injectie afvalwater 
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schonebeek in lege 
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Ontdekking
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Ill. 6. Een tijdlijn met energiebronnen 
die aangesproken zijn in Overijssel. 
Een verdikking in de lijn duidt voor 
fossiele energie de hoogtijdagen 
aan, en voor duurzame energie een 
modern gebruik van de energiebron. 
De hoogtijdagen zijn enerzijds relatief 
aan het gebruik van die energiebron in 
andere periodes, en anderzijds relatief 
aan het gebruik van andere energie-
bronnen in dezelfde periode. Het is 
niet absoluut, omdat de energiecon-
sumptie door de eeuwen heen enkel 
is toegenomen. Belangrijke jaartallen 
staan aangeduid. 



22 23

Hoofdstuk 4

Bosexploitatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vragen wij ons af: Hoe veranderde 
de bosexploitatie door energietransities, en welke 
weerslag hadden deze veranderingen op het land-
schap? In de eerste paragraaf kijken we naar de bos-
bouw ten tijde van de intertransitionele periodes en 
een niet te onderschatten constante in de energie-
winning: het verbranden van allerhande soorten 
laagwaardige biomassa. In de tweede paragraaf 
richten we ons op de invloed van deze periodes op 
het landschap in Overijssel. In de derde paragraaf 
kijken we als voorbeeld naar het landschap rond-
om Markelo en hoe de historische omgang met 
het bos haar beïnvloed heeft. Markelo is een mooi 
voorbeeld, omdat het karakteristieke kleinschalige 
Twentse landschap hier deels intact is gebleven.

4.2. Bosexploitatie in Nederland

Laagwaardige biomassa van alle tijden
De verbanding van biomassa is verreweg de oudste 
methode om warmte en licht te produceren. Deze 
manier van energiewinning is sindsdien eigenlijk 
nooit verdwenen. Hoewel we ons verder op hout 
richten, zijn er door de eeuwen heen allerlei soor-
ten gedroogd plantaardig materiaal de kachel in 
beland. 
De populariteit van stookmateriaal hing af van de 
balans tussen beschikbaarheid en verbrandings-
waarde. Niet zelden waren deze twee eigenschap-
pen omgekeerd evenredig aan elkaar. Gedroogde 
mest was voor de keuterboer bijvoorbeeld goed 
voor handen, maar gaf kort warmte af. Het sprok-
kelen van hout kostte meer moeite, maar het hout 
zou langer en heter branden. Eenvoudig te verkrij-

gen biomassa met een lage verbrandingswaarde was 
goed geschikt voor huishoudelijk gebruik, maar 
onbruikbaar voor industriële doeleinden. In de 
winning van biomassa voor de industrie, met name 
turf, stopte men meer energie, maar men kreeg er 
relatief meer bruikbare energie voor terug (Gerding 
1995, 24). 
Ondanks het soms letterlijk aanboren van nieuwe 
energiebronnen is de huishoudelijk verbranding 
van laagwaardige biomassa nooit helemaal ver-
dwenen. Vanaf de middeleeuwen zijn Zeker in de 
buitengebieden bleven kreupelhout, plantaardig 
afval, gedroogde mest, stro en mos veelgebruikte 
brandstoffen. Tot het laatste kwart van de twintigste 
eeuw, want met de aansluiting van alle Nederlandse 
huishoudens op het gasnetwerk was het gedaan. 
De verbranding van het laagwaardige plantaardig 
materiaal gaat echter gewoon door in biomassacen-
trales.

Naar hoogwaardige biomassa: 
houtskoolproductie vanaf de IJzertijd
In de IJzertijd (800 – 50 v.Chr.) vond de eerste 
energietransitie in de menselijke geschiedenis 
plaats. Het was de overstap van laagwaardige bio-
massa naar biomassa met een hogere verbrandings-
waarde: hout. Nu geen kreupelhout of afgestorven 
takken, maar hele boomstammen werden gekapt 
voor de productie van ijzer (Van Duijvenvoorde 
2006, 92). Het was de eerste keer dat men energie 
won voor het verwerken van andere grondstoffen. 
Men destilleerde het ijzer uit de ijzermoer onder 
hoge temperatuur. Zulke hitte kon men enkel ver-
krijgen door houtskool te branden. Men verkoolde 
hiervoor voornamelijk eiken (Van Duijvenvoorde 

Ill. 7. Carel Lodewijk Hanssen, Houtsprokkelaar, eind 18e-eeuw. 

2006, 92). Voor de winning van een kilo ijzer had 
men dertien kilo houtskool nodig, en voor een kilo 
houtskool had men tien kilo hout nodig! Er moeten 
dus vele bomen gekapt zijn voor de ijzerproductie 
(Geologie van Nederland).
Vanaf de IJzertijd tot en met de Vroege Middel-
eeuwen (500 – 900) verdwenen vele hectaren bos, 
zodat rond de jaartelling de aaneengesloten bossen 
waren veranderd in eilandjes in een cultuurland-
schap (Baan et al. 2012, 12). Het is verleidelijk de 
houtskoolwinning en de ontbossing aan elkaar te 
koppelen, maar dat zou onjuist zijn (Van Duijven-
vorde 2006, 92). Voor de productie van houtskool 
plantte men waarschijnlijk hakhoutbosjes van 

eiken, die om de vijftien jaar gekapt werden. Door 
het duurzame bosbeheer bleef de houtvoorraad in 
stand (Van Duijvenvoorde 2006, 92-93). De meeste 
historische en prehistorische houtkap geschiedde 
vanuit de behoefte aan landbouwareaal en con-
structiemateriaal. De grootschalige ontbossingen 
leidden tot zandverstuivingen in de hooggelegen 
gebieden en vernatting in de laaggelegen gebieden 
(Baan et al. 2012, 10-11). Hoewel de gebieden dras-
tisch veranderden, waren de Nederlandse bossen 
voor het jaar nul dus geen energielandschappen. De 
hakhoutbosjes waren weldegelijk een energieland-
schap, maar hun impact op het landschap was 
klein.
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de eeuw, toen steenkool de belangrijkste energie-
bron werd. Op het dieptepunt  rond 1750 was drie 
procent van Nederland bedekt met bos (Boosten 
2016, 12-13). 

Van turf naar steenkool: mijnhout van 1850 
tot 1920
Het oude loofbos was een aaneengesloten land-
schap, dat geleidelijk in een lappendeken verander-
de om uiteindelijk bijna te verdwijnen. Sinds 1750 
is het bos tot lappendeken hersteld (Boosten 2016, 
13). Tot het eind van de negentiende eeuw diende 
de bosbouw echter nog niet hoofdzakelijk de ener-
giewinning. De adel plantte voor verkoop ster-
renbos op de heidegronden buiten de landschaps-
parken en de overheid plantte bos om stuifzand te 
beteugelen (Renes 1994, 42).
Pas tegen het eind van de negentiende eeuw werd 
het bos weer onderdeel van het energielandschap. 
Voor de productie van steenkool werden grote 
percelen met naaldbos beplant. Naaldhout van de 
inheemse grove den was zeer geschikt om mijn-
schachten te stutten: het groeide recht, compact 
en kraakte als het overbelast werd (Boosten 2016, 
13). De houtproductie nam een vlucht door de 
openingen van mijnen in Zuid-Limburg (Renes 
1994, 48). Niet hout of turf, maar steenkool was de 
belangrijkste energiebron geworden. 
Grootgrondbezitters legden de naaldbossen aan op 
heidegronden. De bossen noemen we vanwege hun 
monocultuur dennenakkers. Na de eeuwwisseling 
stagneerde de groei van het aantal dennenakkers, 
omdat bosbouw op de voormalige heidegronden 
rendabeler bleek (Renes 1994, 48). De prijs van 
mijnhout was nu zo laag dat het transport naar de 

Van hout naar turf: het verdwijnen van bos 
tot 1750
Na de middeleeuwen raakte de bosbouw in zwang. 
Bosbouw is de systematische productie van hout 
door middel van aangeplante bossen. Ondanks 
deze inspanningen om de houtproductie te vergro-
ten, kampte de vroegmoderne tijd (1500 – 1750) 
echter met een aanhoudend houttekort. Het was de 
eerste moderne grondstoffencrisis in de geschiede-
nis (Verstegen 1995). De industrie had een honger 
naar brandstof. Een hoogoven verbruikte tweemaal 
zo veel hout als een middelgrote stad. Andere 
grootverbruikers waren de teer- en pekbereiders 
en de glasblazerijen. De huizen- en scheepsbouw 
hadden daarnaast een grote behoefte aan construc-
tiemateriaal (Verstegen 1995). In 1499 werd er in 
Holland een absoluut verbod op houtkap ingesteld 
(Bade & Lardinois 2009, 24). Wat er aan bos restte 
was niet meer dan boerengeriefhout, houtwallen 
en –singels. Hiermee voorzag de plattelandsbe-
volking zichzelf van brandhout, waarover meer in 
de onderstaande detailstudie. Gelukkig hadden de 
Hollandse steden al lange tijd een hybride ener-
gievoorziening. Vanaf de dertiende eeuw was men 
geleidelijk overgestapt op het gebruik van turf. 
Deze energietransitie bracht de republiek op een 
grote economische voorsprong op andere landen. 
Ze lag aan de basis van de vergaarde rijkdom in de 
Gouden Eeuw (De Zeeuw & De Vries 1978, 23-24). 
Voor bouwhout keek men over de grenzen, want in 
Scandinavië en het Heilige Roomse Rijk waren nog 
genoeg reserves om roofbouw op te plegen (Verste-
gen 1995).iv   
Het lokale houttekort verergerde tot de opkomst 
van de stoommachine aan het eind van de achttien-

Ill. 8. Een gevarieerd gebruik van hout in een schoolplaat van Charles Gordinne, Het 
Hout, begin19e-eeuw. 
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mijnen niet rendabel meer was (Renes 1994, 48). 
In het interbellum maakten de houten palen plaats 
voor ijzeren stutten.

Van fossiel naar duurzaam: biomassa in de 
eenentwintigste eeuw
Het bos staat als biomassa weer midden in het 
midden van de belangstelling, nu de vraag naar 
energie groter is dan ooit te voren en de energie-
bron het liefst duurzaam moet worden opgewekt. 
Men vergast onder meer afval van natuuronder-
houd. Hierdoor blijven houtige landschapselemen-
ten in stand en ontstaat er een steeds fijnmazigere 
structuur, die een aaneengesloten energielandschap 
vormt kamerling 2012, 23).
Monocultuur zoals we die zagen in de hakhout-
bossen op de vroegmiddeleeuwse Veluwe, of op de 
dennenakkers in de negentiende eeuw, is er niet 
meer. Uit de dennenakkers zijn door inspanningen 
van organisaties als Natuurmonumenten of Staats-
bosbeheer gevarieerde loofbossen voortgekomen, 
met een grotere biodiversiteit (Boosten 2016, 14). 
De huidige biomassa moet uit een gebied komen 
met een hoge belevingswaarde hebben qua natuur, 
in het geval van de bossen, of cultuurhistorie, in 
het geval van de landschapselementen (Renes 1994, 
41). Zo kunnen we buiten genieten van de natuur, 
en binnen van de verwarming. 

4.3  Bosexploitatie in Overijssel
In deze paragraaf richten we ons op de invloed van 
de grootschalige en marktgerichte bosexploitatie 
die in Overijssel plaatsvond in de periodes die we 
hierboven besproken hebben. In deze landschap-
pen diende het bos niet de energievoorziening van 

de boeren, burgers en buitenlui, maar grootgrond-
bezitters produceerden er voor de industrie.

Naar hoogwaardige biomassa: houtskool- en 
ijzerproductie in de Romeinse tijd
In Nederland zijn drie centra voor vroeghistori-
sche ijzerproductie gevonden: langs de Overijsselse 
Vecht, in het Gelderse Montferland en op de Velu-
we (Van Duijvenvoorde 2006, 86). Uit een vergelij-
king van de drie gebieden kunnen we drie voor-
waarden voor ijzerproductie opmaken. Ten eerste 
lagen alle gebieden dichtbij een houtbron. Dat kon 
zowel een bestaand loofbos zijn als aangeplante ei-
kenhakhoutbossen (Van Duijvenvoorde 2006, 92). 
Beide groeiden goed op de hoge zandgronden. Ten 
tweede moest er ijzerhoudend materiaal voorhan-
den zijn. Dat konden klapperstenen of moerasijzer-
ertsbrokken zijn. Moerasijzererts was te vinden in 
goed doorstroomd veengebied, klapperstenen lagen 
in de stuwwallen die gevormd waren door de voor-
laatste ijstijd, zoals de Sallandse Heuvelrug (Van 
Duijvenvoorde 2006, 86-87). Ten derde moest het 
ijzer goed afgevoerd kunnen worden naar andere 
gebieden. Zowel de directe locatie aan een rivier of 
belangrijke weg, als de afstand naar het afzetgebied 
was daarbij belangrijk.
Overijssel had het allemaal. In de Romeinse 
periode produceerde men er volop ijzer. In Oos-
ter-Dalfsen  is een nederzetting aangetroffen met 
een drietal ovens, die dateren tussen 100 v.Chr. en 
700 n.Chr. (Van Duijvenvoorde 2006, 90). Men 
won de ijzer uit moerasijzererts uit het omringende 
veengebied. Er zijn geen houtskoolputten gevon-
den en houtskool moest dus worden geïmporteerd. 
Men produceerde minimaal 40 kilo ijzer per jaar, 

hoogstwaarschijnlijk alleen voor de nabije omge-
ving (Van Duijvenvoorde 2006, 91). De productie 
nabij Heeten was daarentegen welhaast industrieel. 
Deze site is gedateerd tussen 200 en 500 n.Chr. en 
ligt op een verhoging in het landschap, omgeven 
door drassige grond (Duijvenvoorde 2006, 91). 
Er lagen zeventien ovens en twee houtputten op 
het terrein. De 16 tot 18 ton ijzer die er in dertig 
jaar geproduceerd is overstijgt ver de vraag van de 
nabije omgeving. Een groot deel moet geëxporteerd 
zijn naar gebieden die onder het Romeinse rijk 
vielen (Duijvenvoorde 2006, 91). Er is minimaal 
40 ton hout verkoold, waarvoor waarschijnlijk 
roofbouw op de omliggende bossen is gepleegd. De 

impact op het landschap was enorm. We kunnen 
zelfs spreken van het eerste energielandschap in 
Nederland. Al na dertig jaar trad een brandstofte-
kort op, die waarschijnlijk het einde van de indus-
trie betekende. (Duijvenvoorde 2006, 91).

Van hout naar turf: achttiende-eeuwse bos-
bouw door landgoedeigenaren
Het beheer van de gemeenschappelijke bossen lag 
in Overijssel sinds de vroege middeleeuwen in de 
handen van boerencollectieven, de marken (Ba-
rends et al. 2010, 143-144). Zij wilden de roofbouw 
inperken, maar slaagden hier maar deels in – meer 
hierover in de volgende paragraaf. Het aantal 

Ill. 9. Houtskoolbranden is nooit opgehouden.  Houtskoolbranders op het Lemelerveld, 1947.
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Ill. 10. Meindert Hobbema, Huys Ootmarsum, 1670. Achter de bossen rond het slot ligt een groot open landschschap. 

hectares bos beleefde zijn historisch dieptepunt 
rond 1750 (Boosten 2016, 13). In deze tijd kwa-
men de eerste gedetailleerde kaarten uit die grote 
delen van Overijssel besloegen (Cultuurhistorische 
Waardenkaart). Hierop liggen enkel nog her en der 
kleine lapjes bos. Veelal waren het hakhoutbosjes 
op gronden die te marginaal waren voor landbouw 
(Renes 1994, 38).
Marktgericht hakhoutbeheer vinden we alleen op 
de gronden van landgoedeigenaren in de vorm 
van bosbouw en beheer van houtwallen. Met name 
rondom de Vecht ter hoogte van Dalfsen lagen er 
veel. Lokaal historicus Ab Goutbeek heeft hierover 
geschreven in Eikenhakhout langs de Vecht. Am-

bacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw (2015) 
en op de website Canon van Overijssel onder de 
kop Eikenhakhout: van Landschapsbescherming tot 
Inkomstenbron, waar ik alle onderstaande informa-
tie verkregen heb. 
De bossen en houtwallen bestonden met name 
uit eikenhakhout. De bossen lagen in nabijheid 
van een landgoed en waren sierlijk aangelegd met 
esthetische kruispatronen of lange lanen. De hout-
wallen dienden als erfafscheiding van de gronden 
die de landgoedeigenaren verpachtten. De wallen 
waren winstgevend en werden daarom niet in het 
pachtcontract opgenomen. De bevolking verdiende 
wel aan de kap en het vervoer van het eikenhak-

Ill. 11a, 11b, 11c. In de achttiende eeuw verschenen de eerste gedetailleerde karteringen van Overijssel. De 
vroegste detailkaart van Overijssel is de kaart van Hattinga (linksboven). Ze geeft een enigszins vertekend beeld 
van de hoeveelheid groen, omdat de bossen illustratief zijn aangeduid.  De negentiende-eeuwse Krayenhoffkaart 
(rechtsboven) uit is een stuk overzichtelijker, maar diende de nationale administratie en lichtte daarom het 
grootgrondbezit uit. De bossen liggen als tegels in een witte ruimte.  De kaart van de Franse luitenant Huguenin 
(linksonder) uit 1829 laat zien dat er al meer bosjes waren naast de esthetische productiebossen.De hoeveelheid 
bos is echter nog steeds gering en vormt geen aaneengesloten landschap.
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hout. 
Het beheer verliep op gelijke wijze. Eens in de 
negen jaar rooide men de bomen. Zo vormden zich 
de meeste nieuwe scheuten de negen jaar daarop. 
In december, een half jaar voor men de bomen 
rooide, snoeide men de dunne en kromme takken. 
Dit rijshout bundelde men in bossen. Een notaris 
verkocht ze per opbod per ‘vim’, of 104 bossen. Het 
rijshout brand kort, maar heet en was daarom zeer 
geschikt voor het fornuis. Met name bakkers en sla-
gers kochten veel rijshout in. In mei kapte met het 
bos in polsdikke stammen van tweederde meter. De 
stammetjes werden van hun bast ontdaan, want van 
deze ‘eek’ kon men run maken, die men gebruikte 
in de leerlooierij. De stammetjes werden op dezelf-
de wijze verkocht als het rijshout. Eén vim bestond 
uit duizend stammetjes, de stammetjes noemde 
men daarom duizendbeentjeshout. Ook het dui-
zendbeentjeshout gebruikte men als brandhout.
Deze wijze van hakhoutbeheer vindt haar oor-
sprong in de zeventiende eeuw en bleef in gebruik 
tot het begin van de twintigste eeuw. In de om-
geving van Dalfsen moet zestig hectare hakhout 
geleden hebben, die jaarlijks meer dan een mil-
joen stuks duizendbeentjeshout leverden. Men 
verscheepte de houtjes over de Vecht naar Zwolle, 
waar ze een belangrijke energiebron waren.

4.3.3 Van turf naar steenkool: het industriële 
bos in het interbellum
Het bosareaal groeide na 1750 gestaag (Boosten 
2016, 13). De kleine versnipperde lapjes bos zoals 
we die zien op de Hugueninkaarten werden steeds 
talrijker. In het laatste kwart van de negentiende 
eeuw raakte de groei in een stroomversnelling. In 

1863 werden de marken van staatswege opgeheven 
en samen met de introductie van kunstmest en 
goedkope wol uit Australië, verloren de heidevel-
den in Overijssel en elders hun economisch belang 
(Boosten 2016, 12). Industriëlen en andere groot-
grondbezitters kochten de grote heidevelden die 
de marken van oudsher beheerden op en transfor-
meerden ze in rendabele dennenakkers. De vraag 
naar mijnhout jaagde dit proces verder aan (Renes 
1994, 47-48).
In de geraadpleegde literatuur rept men niet over 
bosaanplant met winstoogmerk na 1940. Er waren 
toen grote bossen te vinden rondom de samen-
vloeiing van de Vecht en de Regge en op de Sal-
landse heuvelrug en de hogere delen van Twente 
(Atlas van Overijssel). De dalen bleven verder bijna 
onbebost. Sommige bossen, zoals de Boswachte-
rij Staphorst stammen uit de jaren 1930 en waren 
werkverschaffingsprojecten (Baan et al. 2012, 
87). De nieuwe bossen correspondeerden in hun 
ligging niet met de bossen op de achttiende-eeuwse 
landgoederen en kwamen er duidelijk niet uit voort 
(Atlas van Overijssel).

Van fossiel naar duurzaam: toekomstige bio-
massa uit landschapselementen
Vanaf de late twintigste eeuw vormde men de ne-
gentiende-eeuwse dennenakkers om tot loofbossen 
met een hoge ecologische en recreatieve waarde 
(Boosten 2016, 14). In de eenentwintigste eeuw 
gaat men hiermee door, maar kijkt men onderwijl 
opnieuw naar bos als energiebron. In opdracht van 
de Provincie Overijssel heeft Annette Kamerling 
van de stichting Landschap Overijssel de beschik-
bare houtige biomassa uit landschapselementen in 

Ill. 12. Mijnhout op het terrein van de Staatsmijn WIlhelmina, begin 19e-eeuw.
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Overijssel geïnventariseerd en in kaart gebracht. 
Kamerling bouwt het moderne energielandschap 
op uit punten, lijnen en vlakken. De punten zijn 
losse bomen; de lijnen zijn windsingels, hagen, 
houtwallen en bomenrijen; de vlakken zijn bossen, 
heiden, grienden en boomgaarden. Samen vormen 
ze een fijnmazig netwerk.  Het onderhoud van deze 
landschapselementen kan per jaar 3000 tot 4000 
huishoudens in warmte voorzien (Kamerling 2012, 
21). Hiervan zouden de houtwallen, windsingels en 
hagen 45 procent bijdragen (Kamerling 2012, 14-
15). Dat herinnert ons eraan dat de kleinschalige 
landschapelementen altijd de hoofdmoot vormde 
van de energievoorziening, onderhouden voor en 

door de plattelandsbevolking. 
De lineaire landschapselementen hebben nu vooral 
een ecologische waarde, waar percelen een meer 
economische functie hebben (Kamerling 2012, 
22). Door de landschapselementen effectiever te 
oogsten en ze in gebruik te nemen als energiele-
verancier breng je de economische functie van de 
landschapselementen weer terug (Kamerling 2012, 
23). Hiermee bevorder je het duurzame land-
schapsbeheer, en blaas je het oude kleinschalige 
cultuurlandschap nieuw leven in.

Ill. 13. Bossen van Overijssel in 1940. Ill. 14a, 14b. Het bos en de houtwallen in 2012.
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4.4 Detailstudie: energie uit hout in het 
kleinschalige landschap rondom Markelo 
Nu richten we ons op de kleinschalige energiewin-
ning uit bosexploitatie. De plattelandsbevolking 
richtte het landschap zo in dat zij zelfvoorzienend 
kon zijn in haar energiebehoefte. In Twente re-
sulteerde dit in kleinschalige landschappen met 
veel houtsingels. De omgeving van Markelo is een 
geschikt voorbeeld, omdat het landschap hier nog 
grotendeels intact is.

De omgeving van Markelo in de winter van 
2017
Smalle wegen golven over  het glooiende landschap. Tus-
sen de wegen liggen lappendekens van kleine percelen 
met bos, weides en akkerland. Veel percelen en wegen 
worden omzoomd door houtsingels, met dikke eiken, 
eikenstobben en heesters. Het is er een dooie boel in de 
winter. De bomen en heesters zijn kaal. De grond is be-
dekt met een dikke laag rottende bladeren, dood gras en 
heel veel dikke en dunne takken. Lege nestjes herinneren 
er aan dat de houtwallen in de zomer een uitmuntende 
biotoop zijn. Dan bieden de heggen en bossen een lom-
merrijke omgeving en is alles omringt door gebladerte en 
tsjilpende vogels. Nu hupst er hier en daar een merel. In 
de winter kan je daarentegen ver het landschap in kijken. 
Vanaf een hoogte kan je de houtsingels in rijen achter 
elkaar zien liggen.
Het is altijd bergaf naar Markelo. Vanuit het gehucht 
Achterhoek ligt het achter de houtsingels, diep verzonken 
tussen twee bergen, beplant met dicht dennenbos. Van-
uit Markelo zijn het twee fikse klimmetjes. De Bergweg 
in Markelo doet zijn naam eer aan. Ze ligt recht tegen 
de Markelose Berg. Vanaf de top kijk je uit over het dorp 
in het dal, en de Herikerberg aan de overkant. Niet heel 
ver kan je grote open akkers zien, waar de houtsingels al 
verdwenen zijn.

De bergen rondom Markelo 
De heuvelachtige omgeving van Markelo vindt 
haar oorsprong in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 
150.000 jaar geleden. Vanuit het noorden duwden 
zware gletsjers erosiemateriaal op en creëerden zo 
stuwwallen van keileem. In Overijssel sleten ijston-
gen onder meer het dal van de IJssel en de Regge 
uit en creëerden de Sallandse Heuvelrug (Zonne-
veld 1985, 32-33). Het onregelmatige reliëf rond 
Markelo moet zijn ontstaan onder de uitlopers van 
de gletsjer. In de laatste ijstijd bedekten zand en 
grint meegevoerd uit smeltwater de keilemen heu-
vels, zodat het landschap nu licht glooit ((Wonink 
1981, 85-87). De keilemen onderlaag van de bodem 
liet nauwelijks water door. Hierdoor ontstonden 
moerassige gebieden in de dalen. Later kon men 
deze dalen maar op enkele plaatsen oversteken. 
Markelo is aan het eind van de vroege middeleeu-
wen ontstaan aan zo’n oversteekplaats, aan de weg 
die de hooggelegen gronden van de Herikerberg en 
Markelose Berg met elkaar verbond (Van der Laan 
& Roosdom 1977, 9). 

Buurschappen en Marken
Markelo is geen brinkdorp met een duidelijk cen-
trum, maar een verzameling aan elkaar gegroeide 
buurschappen. Het buurschap is de oudste neder-
zettingsvorm in Oost-Nederland en lag aan de basis 
van het huidige Markelose landschap (Van der 
Laan & Roosdom 1977, 9). Buurschappen ontston-
den in de vroege middeleeuwen en waren kleine 
nederzettingen van boerderijen en gecultiveerde 
gronden, omringd door onontgonnen gebied. De 
inwoners van de verafgelegen buurschappen waren 

Ill. 15. De omgeving van Markelo. 

Markelose Berg

Katteberg
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op elkaar aangewezen en ontwikkelde hun eigen 
regelgeving en rechtssystemen. Ook maakte men 
afspraken over de omringende gemeenschappelijke 
gronden om overexploitatie te voorkomen (Eijken 
2007, 574-575). In de late middeleeuwen groeide 
de bevolking en nam de druk op de gemeenschap-
pelijke weides, bossen, heidevelden en veengebie-
den toe. Men formaliseerde de afspraken in een 
afzonderlijk overlegorgaan (Wonink 1981, 125). 
Zowel dat orgaan als de gemeenschappelijke gron-
den heetten ‘de marke’, dat omgrenzing betekent. 
Afspraken betroffen het aantal stuks vee dat een in-
woner van het buurschap mocht laten grazen, of de 
hoeveelheid turf die hij mocht steken. De kerntaak 
van de marke was echter het duurzame beheer van 
de bomen en het struikgewas op de gemeenschap-
pelijke ongecultiveerde gronden (Drent 1978, 6). 
Er waren bepalingen omtrent het hakken van hout, 
het sprokkelen, het poten van telgen en het omhei-
nen van weiden (Drent 1978, 8). De vergaderingen 
werden niet zonder reden ‘holtink’ genoemd (Van 
der Laan & Roosdom 1977, 10).
Het consistente beleid van de marken ten aanzien 
van de exploitatie van gemeenschappelijk bos heeft 
het bos eeuwenlang in stand gehouden. De marke 
als bestuursvorm zelf was ook duurzaam. Het heeft 
het, de pogingen van vele latere bestuurslagen ten 
spijt, tot het eind van de negentiende eeuw uitge-
houden (Van der Laan & Roosdom 1977, 11).

Ontstaan van het kleinschalige landschap in 
Markelo
In de vroege middeleeuwen was Twente nog bedekt 
met grootschalige natuurbossen. Op de leemgron-
den rond Markelo groeiden eiken en beuken (Wo-

nink 1981, 77). Ze heeft zelfs haar naam er aan te 
danken: Markelo betekent bos (loo) dat omgrensd 
is (marke). De bossen rond Markelo werden na het 
jaar 1000 echter steeds verder teruggedrongen door 
de mens (Wonink 1981, 71). Het hout gebruikte 
men als bouwmateriaal. Er ontstonden heidevel-
den, waar men de schapen op weidde. Men stak 
plaggen uit het veld en bemeste de essen ermee, 
die tegen de verschillende heuvels rond Markelo 
lagen (Wonink 1981, 71). Rond deze gemeenschap-
pelijk gebruikte weiden plantte men houtsingels, 
om het vee binnen te houden (Wonink 1981, 58). 
Men legde steeds vaker houtsingels aan, ook op de 
grenzen van akkers, percelen binnen het dorp of 
in de beekdalen. Het kleinschalige houtlandschap 
verdrong langzaam de uitgestrekte bossen waarzij 
uit voortsproot.
De houtsingels waren mede zo succesvol omdat zij 
een uitstekende bron was van goed brandhout en 
boerengeriefhout, ook voor de buurschap Marke-
lo. De houtwallen waren hard nodig, nu de marke 
steeds voorzichtiger moest omgaan met het nog 
schaarse bos. De marke stelde ook regels in voor 
het duurzame beheer van de singels, opdat zij van 
goede kwaliteit bleven. Men plantte de houtsingels 
aan op aarden wallen, zodat de keileem goed drai-
neerde (Wonink 1981, 56). Het struikgewas in deze 
houtwallen werd eens in de tien jaar omgehakt. 
Zo bleven de houtwallen dichtbegroeid met vers 
hout. Wanneer de houtwallen niet gekapt werden, 
werden ze hol en verdween de ondergroei. Alleen 
de eiken bleven staan, vanwege hun kostbare hout 
(Wonink 1981, 57). Eeuwenlang onderhield men 
op deze manier de houtwallen. In de winter sprok-
kelden de inwoners van het buurschap het dode Ill. 16. Coulisselandschap rondom Markelo.

hout tot takkenbossen, snoeiden ze de houtge-
wassen bij, kapten per toerbeurt de houtwallen en 
lieten ze de eiken groeien (Wonink 1981, 57).

Groen aan het begin van de twintigste eeuw
De marke ontlastte het bos, maar tegen de bevol-
kingsgroei kon ze niet op. Langzaamaan bezweek 
het bos onder de vraag naar houtskool, eek en 
constructiemateriaal. Het verhoogde ook de druk 
op de houtwallen, die er steeds kariger bijstonden 
(Wonink 1981, 71). Gelukkig groeide het aantal 
houtwallen spectaculair na de opheffing van de 
marke in 1886. De gemeenschappelijke gronden 
werden verdeeld onder de markegenoten. Zij 

omheinden hun kleine percelen allemaal met eigen 
houtwallen. De meeste houtwallen in Twente, en 
rondom Markelo, stammen uit deze periode (Wo-
nink 1981, 58). 
Het landschap raakte in de jaren 1920 nog verder 
gevuld met hout. Op de Herikerberg plantte men 
de dennenakkers die er nu nog steeds liggen. Voor 
de productie van tegels en baksteen vergroef men 
hier overigens het leem, zodat er nu grote leemkui-
len liggen. (Van der Laan & Roosdom 1977, 15). De 
Markelose Berg lijkt spontaan bebost geraakt met 
voornamelijk eiken, maar ook zijn er in rechte rijen 
naaldbomen aangeplant (Baan et al. 2010, 41).
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4.4.6 Het verdwijnen van het kleinschalige 
landschap
Helaas zijn vanaf de wederopbouw in grote delen 
van Twente de houtwallen verdwenen, door de mo-
dernisering van het boerenbedrijf. De platteland-
bewoners hadden de houtwallen niet meer nodig 
voor brandstof of geriefhout. De houtwallen lagen 
enkel in de weg. Ze wierpen schaduw op de ak-
kers en hun wortels concurreren met de gewassen. 
Boeren voegden daarom hun weilanden en akkers 
samen ten behoeve van de grote landbouwmachi-
nes (Wonink 1981, 55). Dit gebeurde vooral in de 
vorm van grootschalige ruilverkavelingen (Baan 
et al. 2010, 43). In de jaren zestig nam de aantas-

ting van de houtwallen toe door het afbranden 
van bermen en slootkanten, tegenwoordig hebben 
we de verpaarding van het landschap: de paarden 
schilden bomen geheel af waarop de bomen sterven 
(Wonink 1981, 55). 
Gelukkig zijn in Markelo nog niet alle houtwallen 
verdwenen. De inwoners en gemeenten van Twente 
worden zich steeds meer bewust van de cultuur-
historische waarde van het kleinschalige Twentse 
landschap. In Markelo is sinds 2007 stichting Maar-
kels Landschap actief, die - zoals zij vermelden op 
hun website - ‘lokale initiatieven ter versterking van 
het streekeigen erf, bouw en landschap’ wil stimu-
leren. 

Ill. 17. Voormailige heidevelden en zandverstuivingen op de leemkuilen in de Herikerberg.

4.5 Conclusie
Het Overijsselse houten energielandschap is een 
semiduurzaam landschap, waarin men vooral ener-
gie wint. De veranderingen in het landschap zien 
we vooral terug in de structuur van het land, en het 
bodemgebruik. Energiewinning uit het bos gebeur-
de op twee niveaus: 
Allereerst heeft de grootschalige, markgerichte 
energiewinning in de geschiedenis een kleine 
invloed gehad op het landschap, want op roofbouw 
kon men geen duurzaam bedrijf baseren. Met 
grootschalig bedoel ik hier dus de schaal van het 
landschap, niet de wijdverbreidheid ervan. In de 
negentiende eeuw zijn er juist door marktgerichte 
bosbouwers veel lapjes naaldbos aangeplant, ten 
behoeve van de mijnbouw. Het was bepalend voor 
het huidige landschap, want uit deze bossen zijn de 
loofbossen van vandaag voortgekomen. Geforma-
liseerde bosbouw kan ook het kleinschalige land-

schap redden. Het vergassen van biomassa, afkom-
stig uit het onderhoud van landschapselementen, is 
in wezen het overhevelen van traditionele zelfvoor-
zienende energiewinning naar de overheid.
Anderzijds heeft de kleinschalige zelfvoorzienen-
de energiewinning een veel grotere impact op het 
landschap gehad: een groeiende bevolking deci-
meerde langzamerhand het bos. Het kleinschalige 
houtige energielandschap is echter moeilijk in 
kaart te brengen. Het is versnipperd en multifunc-
tioneel. De boomstammen, de (dode) takken en 
het kreupelhout maakten door de eeuwen heen op 
verschillende manieren deel uit van het landschap. 
Ze lagen in groot loof- of dennenbos, een ongerept 
veen- of heidelandschap, een geriefbosje rondom 
een boerderij, sloot of weg, of ze dienden als erfaf-
scheiding. Het gewonnen hout werd gebruikt voor 
zowel constructie als verbranding en al deze dingen 
lopen door elkaar heen.

Tabel 5. De invloed van bosbouw op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

Periode Veranderingen in bosbouw en landschap Locatie

Naar hoogwaardige 
biomassa: vanaf 800 v. 
Chr., m.n. 0 – 800

De productie van houtskool, voor ijzerwinning. Nauwelijks 
verandering, omdat men duurzame eikenhakhoutbosjes 
aanlegde. 

Op stuwwallen en zandrug-
gen in de buurt van veen-
moeras.

Van turf naar hout: 
1500 - 1750

Nauwelijks, de bossen werden weliswaar gedecimeerd, 
maar door de plattelandsbevolking zelf. Naderhand lagen 
er enkel grote bossen op landgoederen.

Landgoederen lagen met 
name op de hoge gronden 
langs de IJssel en in Twente

Van turf naar steen-
kool: 1750 - 1920

Er werden grote dennenbossen aangelegd voor naald-
hout, de basis voor de huidige bossen.

Op voormalige heidevelden 
op hogere zandgronden

Van fossiel naar duur-
zaam: heden

De biomassa komt vooral uit onderhoud van houtwallen, 
bomenrijen en bossen. Zij krijgen weer een functie en 
kunnen gehandhaafd worden.

Overal in kleinschalige 
landschappen. Met name 
in Twente en de Kop van 
Overijssel



Ill. 18. Aanplant van productiebos op een voormalig heideveld bij Hardenberg in de jaren1930.
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Hoofdstuk 5

Turfwinning

5.1 Inleiding
Hier zoeken we antwoord op de vraag: Hoe ver-
anderde de turfwinning door energietransities, en 
welke weerslag hadden deze veranderingen op het 
landschap? De veranderingen in turfwinning zijn 
minder eenvoudig te duiden dan in de bosbouw. 
Veen levert één soort grondstof, turf, die maar één 
toepassing kent: verbranding. In de eerste para-
graaf geven we een zeer grove periodisering van de 
turfwinning in Nederland. De methode, het doel-
einde en de betrokken personen wisselen echter 
wel, afhankelijk van de lokale omstandigheden. In 
de tweede paragraaf zoomen we daarom in op de 
afzonderlijke turfwinningsgebieden in Overijssel in 

verschillende perioden. In derde paragraaf kijken 
we naar het gebied rond Dedemsvaart, dat haar 
ontstaan geheel te danken heeft aan energiewin-
ning.
Het dient nog nadrukkelijk vermeld te worden dat 
veenontginning vaak plaatsvond vanuit de uitbrei-
ding van landbouwareaal. Deze landschappen laten 
we buiten beschouwing.

5.2 Turfwinning in Nederland

Laagwaardige biomassa van alle tijden
We zagen al eerder dat ‘door de eeuwen heen 
allerlei soorten gedroogd plantaardig materiaal 

Ill. 19. Willem Bastiaan Tholen, De Schilder Pieter Gabriël aan het werk in de vrije natuur, 1882. Tholen en zijn leermees-
ter Gabriël waren deel van de Haagse School. Met hun sloep maakten ze vele trektochten door de laagveengebie-
den in de  Kop van Overijssel.  

in de kachel beland is.’ Turf is hier een belangrijk 
voorbeeld van. Turf is gedroogd veen: afgestorven 
plantenresten, ten dele verteerd en opgehoopt in 
een natte, zuurstofarme omgeving (Van de Ven 
2003, 16). Het brandt goed en was overal in Neder-
land voor handen. 
De eerste veengebieden die gebruikt zijn voor turf-
winning ontstonden tot 4000 v. Chr. in lage gebie-
den tussen de kustwallen en kwelders, en de hogere 
zandgronden. Zij vulden zich met zoet water, dat 
dreef op brak grondwater. Door stijging van de zee-
spiegel verplaatsten deze gebieden zich oostwaarts. 
Vanaf 3000 v. Chr. trok de zee zich terug. In de 
achtergebleven plassen achter de kustwallen vond 

grootschalige veenvorming plaats (Van de Ven 
2003, 18-20). In het oosten van Nederland waren 
ook veel veengebieden. Het hoopte zich op in plas-
sen en meren gevoed door regenwater, grondwater 
en oppervlaktewater (Van de Ven 2003, 45). Met 
name het door regenwater gevoede veenmosveen of 
hoogveen was heel geschikt als brandstof (Barends 
et al. 2010, 86). 
Om turf te verkrijgen draineerde men het veen, 
waarna het inklonk en gebruikt kon worden als 
landbouwgrond of brandstof. Veenontginning 
is zo oud als het veen zelf en vond overal plaats. 
Kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik was 
een belangrijke vorm van energiewinning voor de 

Ill. 20. Willem Bastiaan Tholen, Rivierlandschap bij Giethoorn,1882. Het jaartal en de positie van sloep in het riet doet 
vermoeden dat (het idee voor) deze schilderijen op dezelfde dag het licht zagen.



44 45

plattelandsbevolking. Toch kijken we hier vooral 
naar de grootschalige turfwinning voor de indus-
trie en de steden, omdat zij de grootste sporen in 
het landschap heeft nagelaten. 

Van hout naar turf: grootschalige turfwinning 
voor stad en industrie
Sinds de late middeleeuwen werd de turfwinning 
grootschalig aangepakt, om Hollandse steden als 
Leiden en Haarlem in brandstof te voorzien (Ba-
rends et al. 2010, 84). Turf verdrong alras het hout, 
dat minder goed voorhanden was. Grote bomen 
groeiden enkel op de smalle zandruggen waarop de 
nederzettingen en akkers lagen, en in het veenmoe-
ras groeiden wel boompjes en kreupelhout, maar 
niet genoeg om een industriële economie te laten 
draaien. De industrie was een grootverbruiker. 
Steenfabrieken draaiden bijvoorbeeld volop nu het 
constructiemateriaal in de omgeving al gerooid was 
(Barends et al. 2010, 85). 
Men verveende naast hoogveen ook laagveen. Er 
worden twee betekenissen aan dit onderscheid 
gegeven. De eerste is relatief aan de grondwater-
spiegel: veen onder water is laagveen, veen boven 
water is hoogveen (bv. in Barends et al. 2010, 
81). De tweede gaat in op de ontstaanswijze: veen 
gevoed uit grondwater is laagveen, veen gevoed uit 
regenwater is hoogveen (bv. in Van de Ven, 16-17). 
De twee overlappen elkaar echter: veen boven het 
grondwater wordt vaak enkel gevoed door regen-
water. Omdat we turfwinning bespreken volgen we 
het eerste onderscheid. In laagveen vindt dan natte 
vervening plaats, in hoogveen droge vervening.
In de zestiende eeuw werd de baggerbeugel geïn-
troduceerd in Holland, waarmee men laagveen kon 

winnen (Barends et al. 2010, 81). Wanneer laag-
veen zich in een waterbekken had opgehoopt tot de 
waterspiegel, groeide er vaak een laag hoogveen bo-
venop. Die laag bestond uit afgestorven veenmos, 
dat enkel gevoed werd door regenwater. Bij eerdere 
vervening had men de hoogveenkussens afgegra-
ven tot men de waterstand niet verder kon verlagen 
(Barends et al. 2010, 83). Door de baggerbeugel 
kon men het veengebied opnieuw gaan vervenen. 
Met name in Holland ontstonden grote veenplassen 
waarbij veel land verloren ging (Barends et al. 2010, 
83).

Van turf naar steenkool: turfwinning tijdens 
de industrialisatie 
In de achttiende en negentiende eeuw lagen de 
meeste turfwinningsgebieden in het noordoosten 
van het land. De turf werd vanuit deze gebieden 
naar het westen gevoerd. De verschuiving van de 
productie naar de hoogveengebieden in Groningen, 
Drenthe, Friesland en Overijssel was reeds in de 
zestiende eeuw ingezet (Barends et al. 2010, 86). De 
turf uit het Hollandse laagveen was geschikt voor 
de huiskachels in de steden, maar de industrie ver-
koos hoogveenturf  (Barends et al. 2010, 86). Het 
hoogveen was minder vervuild door kleideeltjes 
en had een hogere verbrandingswaarde. De hoog-
veengebieden in het oosten van het land waren nog 
onaangetast. 
In de achttiende en negentiende eeuw werd de 
turfwinning steeds grootschaliger. Vanaf de tweede 
helft van de negentiende eeuw tot en met het inter-
bellum verruilde men de turf echter geleidelijk voor 
steenkool. Het leeuwendeel van de Nederlandse 
veengebieden was toen al verveend. De moerassige 

woestenij was veranderd in vlak akkerland, regel-
matig doorsneden door kaarsrechte kanalen wijken 
en sloten. Het veenkoloniale landschap is het meest 
voorkomende en grootschaligste energielandschap 
dat we in Nederland hebben.

5.3  Turfwinning in Overijssel
De voornaamste veengebieden in Overijssel zijn 
ontstaan in het oerstroomdal van de Vecht. Het dal 
is gevormd door de ijskap die ook het Markelose 
landschap heeft doen ontstaan. Smeltend landijs 
vloeide samen met de vlechtrivier de Vecht en 
stroomde langs de voet van de ijstong weg. Het dal 
dat ontstond was 25 kilometer breed en 50 meter 

diep (Gerding 1995, 169-170). De ontstane kei-
leemlaag was slecht waterdoorlatend. In de hogere 
delen van het oerstroomdal ontstonden uit kleine 
meertjes met laagveen grote hoogveenmassa’s die 
aan elkaar groeiden. De Kop van Overijssel kwam 
langzaam onder water te staan door een snelle stij-
ging van de zeespiegel tot 3000 v. Chr. (Van de Ven 
2003, 19). Hier ontstond laagveen. 
De turfwinning uit het hoog- en laagveen vond 
plaats in vier grote gebieden: in de Kop van Over-
ijssel, langs de Dedemsvaart, ten noorden van 
Vroomshoop en rond Vriezenveen (Gerding 1995, 
196). We zullen alle vier in een andere periode van 
de turfwinning bekijken. In de Kop van Overijs-

Ill. 21. Veengebieden in Overijssel op een kaart uit 1800.



Ill. 22. Paul Gabriël, Polderlandschap in de Kamperpolder, 1880 - 1890.
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sel vond over een lange periode laagveenwinning 
plaats. Naar schatting vormt de baggerturf uit dit 
gebied ongeveer de helft van het totale gewonnen 
veen in Overijssel, waarvan driekwart al gewonnen 
werd in de zeventiende eeuw (Gerding 1995, 199-
200). De grootschalige turfwinning uit hoogveen 
vond in de negentiende eeuw plaats. Het belang-
rijkste hoogveenwinningsgebied lag aan de De-
demsvaart (Gerding 1995, 198).

Laagwaardige biomassa van alle tijden: 
kleinschalige winningsgebieden aan het 
hoogveen
Kleinschalige turfwinning heeft in de Overijsselse 

veengebieden altijd en overal plaatsgevonden.  
Deze bestond vooral uit boerenvervening, waarbij 
boeren kleine vierkante veenputten staken op veni-
ge plekken in hun marke. In de zeventiende eeuw 
begonnen de Overijsselse boeren hoogveenturf te 
steken voor verkoop. Constructiemateriaal moest 
van ver komen, dus had je als boer meer aan een 
dikke portemonnee dan aan een scherpe bijl. Zo is 
bekend dat de boeren in de marken van Bergent-
heim en Brucht, aan de oostkant van de Vecht, hun 
veenslagen mochten verkopen om aan geld voor 
houtaankopen te komen (Visscher 2003, 17).
Het bekendste kleinschalige verveningslandschap 
van Overijssel ligt rond Vriezenveen. De ontgin-

Ill. 23. Oude ‘Caarte vant Vriezenveen’. Boven ligt de ‘Wilde Weide Heide’, die bovenop het hoogveen groeide. Het 
dorp ligt nog verspreid op de twee jongste ontginningbases.

Ill. 24. Hugueninkaart van het turfwinningsgebied van het hoogveen rondom Blankenham. De lange kavelstructuur 
is typerend voor de weerribben.

ningen bij Vriezenveen stammen al uit de dertiende 
eeuw, toen enkele Friezen uit Noord-Holland zich 
aan de randen van het veengebied boven Almelo 
vestigden (Visscher 2003, 16). Het dorp is sinds-
dien driemaal verplaatst naar een noordelijker 
gelegen ontginningsas. In het veengebied boven het 
dorp werd door de boeren turf gewonnen. Pas in 
de zeventiende eeuw werd de turf verkocht, in de 
directe omgeving. Door de kleinschaligheid kon de 
turfwinning tot de twintigste eeuw doorgaan, want 
het afzetgebied van Vriezenveen was enkel bereik-
baar via de smalle Twentse kreekjes, die onbevaar-
baar waren voor de moderne schuiten (Gerding 
2003, 190-191).

Van hout naar turf: Laagveen in de Wie-
den-Weerribben van 1500 tot 1900
Het enige laagveengebied in Overijssel is de Wie-
den-Weerribben in de Kop van Overijssel. Het staat 
wel gelijk bovenaan de lijst van grootste moeras-
veengebieden in West-Europa (Geologie van Ne-
derland) - waar een laag land allemaal niet hoog in 
kan zijn. Het oerstroomdal wordt hier geflankeerd 
door twee stuwwallen, met daarbovenop Steenwijk 
en Vollenhoven.
Al in de vroege middeleeuwen werd het Land 
van Vollenhoven systematisch ontwaterd en in 
cultuur gebracht omwille van de landbouw (Baan 
et al. 2012, 162). Pas rond 1500 begon men in de 
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Wieden, ten zuiden van het Steenwijkerdiep, met 
marktgerichte grondstofwinning. De dunne laag 
hoogveen was reeds ontgonnen en hoewel de nog 
aanwezige baggerturf alleen geschikt was voor de 
huiskachel bleef de vraag hoog (Gerding, 170, 174). 
Bijna de helft van de gewonnen turf in Overijssel 
was afkomstig uit laagveen. De vervening was on-
gebreideld en ongereguleerd. Door de grote vraag 
werden de trekgaten waarin men baggerde alsmaar 
wijder, ten koste van de legakkers waarop het veen 
te drogen lag. Hevige stormen sloegen de legakkers 
uiteindelijk weg, waardoor aaneengesloten plas-
sen ontstonden. Ook kalfden ze de oevers van de 
ontstane ‘wijden’ of ‘wieden’ verder af, waardoor 

dorpen in gevaar kwamen. Op deze wijze is in 1775 
is het dorp Beulaken vergaan in de golven van de 
Zuiderzee. Er ontstond uit een onoverzichtelijk 
moeras een karakteristiek landschap van grote 
open watervlaktes, omzoomd door riet (Baan et al. 
2012, 172-173).
De omvang van de turfwinning bereikte haar 
hoogtepunt rond 1750, toen men zowel hoogveen 
afgroef in het noorden, als laagveen in het zuiden. 
Hierna raakte de turf in de Wieden op en ver-
schoof de productie naar het noorden. Pas na 1850 
turfbaggerde men ook in dit gebied op grote schaal 
en bracht men het gebied voor de tweede keer in 
exploitatie om de resterende veenlaag van twee 

Ill. 25. Ets met de ondertitel Gezicht der Overstroming  en dijkbreuk , tusschen Vollenhoven en Kampen, den 22sten Novem-
ber 1776.

meter te delven (Reeskamp 2013, 22). Om Wie-
dense toestanden te voorkomen werd de vervening 
gereguleerd. De legakkers (ribben) moesten mini-
maal drie meter breed zijn en de trekgaten (weren) 
maximaal dertig (Baan et al. 2012, 168). De maat-
regelen waren effectief: weren verlandden snel na 
ze uitgeput of overstroomd raakten. Productieriet 
heeft hier een grote rol in gehad (Baan et al. 2012, 
168). Alleen de meest recente weren uit 1920 zijn 
nog zichtbaar: ze worden actief open gegraven in 
kader van de biodiversiteit (Baan et al. 2012, 169). 
De eindeloze woestenij van voor de middeleeuwen 
was omstreeks 1900 een gevarieerd landschap, met 
hooilanden, bossen, rietvelden en sloten, allemaal 

binnen een strak raster van percelen van drie meter 
breed en ettelijke meters lang.

Van turf naar steenkool: turfwinning aan het 
Overijsselse Kanaal rond 1900
Het hoogveengebied aan de zuidoostkant van de 
Vecht werd ontsloten door het Overijssels Kanaal. 
Het kanaal is na 1850 aangelegd ten behoeve van de 
bloeiende industriesteden in Twente. Talloze eer-
dere plannen voor kanalen en spoorwegen waren 
gewogen en te duur bevonden. In deze zoektocht 
speelden de verveningen geen enkele rol (Gerding 
1995, 194). Nadat het kanaal in 1854 daadwerkelijk 
in gebruik genomen was, bleek het echter van meer 

Ill. 26. Laagveenwinning vanaf de legakkers in Weerribben, de kavelstructuur is al duidelijk zichtbaar 



Ill. 27. Paul Gabriël, De Kamperveenderij: het Zwijnsleger bij Grafhorst, 1889.
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betekenis te zijn voor de turfwinning dan voor de 
scheepvaart. Sectie II en IV, van Gramsbergen naar 
Almelo, liepen namelijk recht door het Twentse 
veengebied en vormden een ideale ontginningsba-
sis. 
Rond de eeuwwisseling vond aan de oostkant over 
de gehele lengte van de secties turfwinning plaats 
(Atlas van Overijssel). Het luidde het begin van het 
einde in van het turftijdperk en toonde de verschui-
vende rol van turf van voornaamste brandstof naar 
acceptabel alternatief voor steenkool in tijden van 
crisis. Vanaf de jaren 1880 was de productieomvang 
afhankelijk van de steenkoolprijzen. De prijzen 
fluctueerden doorgaans niet hevig, waardoor het 

productieniveau in het veengebied min of meer 
op hetzelfde pijl bleef. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog beleefde de turfwinning een opleving, toen 
de aanvoer van steenkolen wegviel (Gerding 1995, 
196). Nederland werd teruggeworpen op zijn eigen 
energiebronnen. Waar de turf in de energiecrisis 
in de Gouden Eeuw ons een grote voorsprong gaf, 
wist hij nu de economische schade te beperken.  
In de Tweede Wereldoorlog zou turfwinning als 
tweede keus voor de Almelose textielindustrie zelfs 
in Vriezenveen nog een opleving beleven.  
Na de jaren twintig liep de vraag terug en raakten 
de gronden uitgeput. Van de uitgeputte veengron-
den zijn landbouwgronden gemaakt. Als het veen 

Ill. 28. Een smalspoortrein met lege wagonnetjes in Bergentheim in de Veenderij van Van Rooijen.

was afgegraven kwam de onderliggende zandgrond 
bloot te liggen. Het zand van deze dalgronden 
werd vermengd met de toplaag van het veen: de 
bonkaarde. Zij was ongeschikt als brandstof en 
werd bij aanvang van de turfwinning achtergehou-
den. Bemest met kalk was de ontstane grondsoort 
geschikt voor landbouw (Barends et al. 2010, 89). 
Ook de omringende heidevelden werden in de loop 
van de negentiende en twintigste eeuw omgezet in 
landbouwgronden. De leegte waarin de ontginnin-
gen eens eilandjes waren geweest verdween, en de 
ontginningspatronen vormden een aaneengesloten, 
grillige structuur. De naoorlogse ruilverkaveling 
en het gedeelde agrarische bodemgebruik brach-
ten meer eenheid in het landschap, ten koste van 
de historische leesbaarheid (Atlas van Overijssel). 
Alleen de Engbertsdijksvenen, een gebied van zo’n 
1000 hectare ten oosten van het winningsgebied, 
heeft nog levend veen.

5.4 Detailstudie: ontwikkeling van de 
veenkolonie Dedemsvaart
Een energielandschap is een landschap waarin win-
ning of transport van energie direct beeldbepalend 
is geweest. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Een 
turfwinningsgebied is een energielandschap, maar 
is het veenkoloniale dorp dat er in lag dat ook? 
De turfwinning was niet direct verbonden met de 
bouw van de eerste school of kerk. Toch zou het 
veengebied niet ontgonnen zijn door de turfstekers 
als zij geen kerk of school in de buurt hadden. En 
als we besluiten de kerk of de school als onderdeel 
van het energielandschap te beschouwen, moeten 
we ons afvragen waar het ophoudt. Het is een slip-
pery slope naar de wereldgeschiedenis. 

Ill. 29. Het machinaal maken van persturf in Bergen-
theim. Vanuit de turfkuil wierp men de turf op een 
lopende band. De turfpers werd aangedreven door 
een losse stoommachine, achter op de foto.
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Ill. 30. Stills uit Een andere brandstof - Turf uit eigen Veenderij. Deze reportage van de textielfa-
briek Scholco in Almelo gaat over de winning van turf in Vriezenveen als alternatieve brand-
stof tijdens de Tweede Wereldoorlog. De turf werd na winning en vervoer hoog opgestapeld 
op het fabrieksterrein.
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We zetten voorzichtig een voet op dit glibberige 
pad en kijken naar de bloei van de veenkolonie 
Dedemsvaart. Ik wil hier niet de stedenbouwge-
schiedenis verhalen, maar beschrijven hoe in een 
levendige gemeenschap in het turfwinningsgebied 
van het een het ander kwam en Overijssel pardoes 
een groot dorp erbij had. Hoe de handel en wandel 
in Dedemsvaart zich langzaam losweekte van de 
turfwinning, maar alles toch ook weer met de ener-
giewinning en het landschap verbonden bleef.iv

Dedemsvaart in de winter van 2017
De weg van Lutten naar het oosten is lang en recht, als 
het landschap dat hij doorkruist. De huizen aan de weg 

staan steeds dichter op elkaar. Op een rotonde splitst 
de weg in de Hoofdvaart en de Lange Wijk. Ertussen ligt 
Dedemsvaart. De vaarten zijn echter verdwenen. Grote 
delen zijn gedempt en liggen als een groen lint tussen 
brede asfaltstroken. Het water heeft plaatsgemaakt voor 
‘hondenuitlaatstroken’. Dedemsvaart is ontzield.  De 
herinneringen aan het turfverleden - vies maar glori-
eus - zijn uitgewist.  De Kalkwijk in het centrum, nu 
Julianastraat, is veranderd in een oranje steenvlakte. De 
kneuterige woningen anno 1900 staan er ongemakkelijk 
bij, de statige panden aan de Hoofdvaart liggen nu aan 
een greppel en de molen is onttroond. Alleen aan de 
noordkant van het centrum ligt nog een grasveldje met 
oude kalkovens en een gashouder.
Buiten het dorp is het uitzicht weer totaal anders. Even 
ten oosten van de uitlaatstroken aan de Lange Wijk ligt 

Ill. 31. De voormalige Lange Wijk, thans een hondenuitlaatstrook, op de uitrit van de Zwiersstraat. Ill. 32. De zandige dalgronden van de Arriërmarke, ten zuiden van Dedemsvaart. 

een landschap zonder randen, doorsneden door een 
kaarsrechte weg aan een kaarsrecht kanaal. Het land-
schap moet in honderd jaar nauwelijks veranderd zijn. 
Over onverharde zandwegen kun je de eindeloosheid van 
het Arriërveld in. Elke meter is hier met de hand uitgegra-
ven. Wanneer je de weg van Ommen naar Hardenberg 
oversteekt sta je plotseling in de dennengeur van een 
kneuterig landschap. De afstand tot de kolonie Dedems-
vaart lijkt onoverbrugbaar, zoals het daar ligt, verzonken 
in ontzaglijke openheid.

Het veengebied en de aanleg van het kanaal
Het veengebied rond de Dedemsvaart is 3000 jaar 
geleden ontstaan in hetzelfde oerstroomdal als het 
Overijsselse laagveen (Gerding 1995, 182). Het 

drassige hoogveen was een verdienstelijke verde-
digingslinie tegen het bisdom Münster en werd in 
die functie regelmatig geïnundeerd (Gerding 1995, 
182). In de zomp kon geen moerasbos groeien, zo-
als dat wel kon in het Land van Vollenhoven (Ger-
ding 1995, 16). Aan de vooravond van de aanleg 
van de Dedemsvaart beschreef de geoloog Staring 
het gebied als volgt: 

“Het onafzienbaar groote veld tussen Ommen en Koevor-
den [was] eene onafgebrokene woestenij. De heideplant 
en enige mossoorten waren de eenige vertegenwoordi-
gers van het plantenrijk
geene dieren vond men daar dan waterslakken, waterin-
sekten, korhoenders, moerasvogels, en, op de droogste 
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plekken, een enkelen haas …  Want deze geheele uitge-
strektheid was bedekt met ene korst van twee tot vijf el 
dikte en, als een tot berstens toe volgezogen spons, met 
water gevuld.” (Gerding 1995, 16)

Baron W.J. Baron van Dedem begon in 1809 met 
de uitvoering van een kanaal door dit gebied. Het 
kanaal zou vanaf het Zwarte Water bij Hasselt naar 
het oosten lopen en uitmonden in de Vecht bij 
Ane en een gebied van 10.000 hectare ontsluiten 
(Gerding 1995, 198). De eerste 22 kilometer van de 
Dedemsvaart zijn in twee jaar gegraven, meer dan 
de helft van de totale lengte. Grondwerk was hier 

eenvoudig: men hoefde enkel het dichtgeslibde ka-
naal De Grifte te vergraven en droge heidegronden 
af te graven (Gerding 1995, 185). Het veengebied 
begon vanaf Ommerschans. De vaart stuitte hier 
al snel op het beekdal van de Reest en boog af naar 
het zuiden, waar ze in 1815 de noordgrens van de 
Arriërmarke bereikte (Visscher 2003, 29). Waren de 
veengronden tot dat punt nog in het bezit van Van 
Dedem, nu kreeg hij te maken met belanghebbende 
marken. Zij verdeelden de voorheen gemeenschap-
pelijke gronden in gelijke percelen en verkochten 
die aan particulieren, waarbij de dikte van de 
veenlaag de waarde van de percelen bepaalde. De 

Ill. 33. Dedemsvaart in 1900

Arriërmarke was echter nog onverdeeld, waarop de 
aannemer Kruizinga alvast een wijk rakelings langs 
de marke liet vergraven, parallel aan het geplande 
tracé van de Dedemsvaart (Visscher 2003, 29). De 
laatste werd als ontginningsbasis voor de Arriër-
marke alsnog aangelegd. In de jaren daarna werden 
lange wijken gegraven richting het zuiden, het nog 
maagdelijke veengebied in. Aan een brede dwars-
vaart, de Kalkwijk, die de parallel lopende Lange 
Wijk en Hoofdvaart verbond, ontstond vanaf 1815 
de veenkolonie Dedemsvaart.

Eerste voorzieningen

Om de vaart te graven en het veen te ontginnen wa-
ren arbeiders nodig. Ieder richtte zich op zijn eigen 
taak: het vergraven van de wijken of de drainage-
gleuven, het verwijderen van de bovenlaag van het 
veen, het steken van de turf, het versjouwen van de 
turf naar de droogakkers of de schepen, het bedek-
ken van het aangesneden veen tegen bevriezing, of 
het gereedmaken van landbouwgrond (Drent 1978, 
182-183). De arbeiders moesten aangestuurd wor-
den. In de eerste stenen gebouwtjes die veenkolonie 
rijk was woonden dienstopzichters, landmeters en 
ander hooggeplaatst personeel. Hun huizen ver-
rezen al voor 1820 (Drent 1978, 54). De arbeiders 
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moesten ook ergens wonen. Ze bouwden hutten 
van plaggen afkomstig van de heidevelden op de 
oeverwallen van de Reest. Men sliep op een laagje 
stro, bovenop de koude, natte veengrond. Het dak 
lekte en tochtte (Drent 1978, 183). De toestanden 
in de veenkolonie waren aller-ellendigst. Behalve 
het werk was er niets te doen. Eén van de eerste 
particuliere bedrijven was dan ook de stokerij. In 
1825 plaatste een Duitse jeneverstoker een distil-
leerderij in zijn boerderij aan de Lange Wijk (Drent 
1978, 198).
Met een borrel in de hand, bereiden steeds meer 
bewoners op hun vrije zondag stakingen en opstan-
den voor. Van Dedem liet daarom een protestantse 

kerk bouwen in Dedemsvaart. Zo kwam hij de 
arbeiders tegemoet, gaf hij hen een dagbesteding 
en prentte hij hen het ora et labora in (Drent 1978, 
112). De eerste dienst werd gehouden in 1834 
(Drent 1978, 115). De katholieke kerk stond er ove-
rigens al sinds 1820, om Duitse seizoensarbeiders 
aan te trekken (Drent 1978, 109-110).
De kanaalgravers kwamen vaak alleen, maar de 
verveners namen hun gezin vaak mee. Voor hun 
kinderen werd in 1826 een schoolgebouwtje ge-
bouwd. Het dorp telde toen al ‘veel meer dan 1000 
zielen’ (Drent 1978, 136). Met een school, een kerk 
en een winkel was een dorpje ontstaan. Het wenste 
nu ook contact met de buitenwereld. Na 1833 lag 

Ill. 34. Voormalige gereformeerde kerk Dedemsvaart. 

op de hoek van de Kalkwijk en de Hoofdvaart een 
bestelhuis waar men brieven kon posten of ophalen 
(Drent 1978, 147).

Ontwikkelende Industrie
De aanverwante industrie ontwikkelde zich nog 
sneller dan de burgerlijke gemeenschap. Er werd 
turf gestoken en het kanaal werd druk bevaren. 
Tussen de 10.000 en 15.000 schepen passeerden 
jaarlijks de Balkbrug tussen 1830 en 1900 (Drent 
1978, 205). De schepen moesten onderhouden wor-
den en hiervoor vestigden enkele scheepswerven 
zich in en om Dedemsvaart, alsook een vervaardi-
ger van katrollen. De eerste werf lag er al vóór 1820  

(Drent 1978, 207). De schepen waren tot het einde 
van de negentiende eeuw van hout. Om het hout te 
bewerken had de scheepsbouw windmolens nodig. 
De heer Kruizinga, ook verantwoordelijk voor de 
Lange Wijk, bouwde een molen aan de hoofdvaart 
in 1820. De Duitse jeneverstoker nam de molen 
later over. In de omgeving hebben nog vier molens 
gestaan; op één na zijn ze afgebrand door blikse-
minslag (Drent 1978, 202-204).
Een andere bloeiende tak van industrie waren de 
kalkovens. Hierin werden schelpen uit de Wad-
denzee gebrand om kalkpoeder te verkrijgen. De 
omstandigheden waren ideaal voor de industrie: er 
was een grote vraag naar bouwmaterialen, nu men 

Ill. 35. De Kalkwijk in Dedemsvaart. De oostoever was nog onbebouwd.
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was begonnen aan de bouw van huizen, winkels 
en boerderijen; de infrastructuur en het transport 
waren reeds aanwezig, want de schelpen waren 
geschikte retourvracht voor de turfschepen; het 
was in Dedemsvaart geen probleem om aan goede 
brandstof te komen (Drent 1978, 156). Van Dedem 
zelf zette in 1820 de eerste drie kalkovens aan - niet 
geheel toevallig - de Kalkwijk, nu het centrum van 
Dedemsvaart  (Drent 1978, 156). De kalkovens 
brachten helaas wel veel stankoverlast.   Er 
stonden nog twee kalkovens ten zuidoosten van 
Dedemsvaart aan de Saamswijk. In 1830 bouwde 
Egbert Zwiers nog twee kalkovens aan - jazeker - de 
Zwierswijk, parallel aan de Kalkwijk. Daarnaast 

bezat hij een veldoven voor het bakken van stenen, 
alles gestookt op veen uit eigen slagen (Drent 1978, 
161). Omdat kalk en brandstof beide goed voor 
handen waren, vestigde zich in 1863 een glasfabriek 
tegenover de molen. Ze produceerde ondermeer 
voor de stokerijen (Drent 1978, 223). 
De kalk had een laatste toepassing als kunstmest, 
waarmee men de dalgronden vruchtbaar maakte. 
Langzaamaan breidde het landbouwareaal zich uit. 
De landbouw nam een vlucht na 1900, toen veel 
jonge boeren uit Groningen zich vestigden. Zij had-
den daar achter het net gevist bij de verdeling van 
de landbouwgrond  (Drent 1978, 234). Er werden 
twee aardappelzetmeelfabrieken en twee zuivelfa-

Ill. 36. De kalkovens aan de Zwierswijk, bezien vanaf de Kalkwijk, nu een straat met frisse nieuwbouw. 

brieken opgericht  (Drent 1978, 230, 235). Kortom: 
er was geld te verdienen in Dedemsvaart.

Moderne middelen
Met een groeiende industrie en burgerbevolking 
was Dedemsvaart klaar voor de moderniteit. Met 
de bedrijvigheid groeide de behoefte aan een goede 
verbinding met de wereld aan de overzijde van het 
uitgestrekte veen. In 1861 nam men de spoorlijn 
Zwolle - Meppel - Heerenveen in gebruik, met op 
de kruising met de vaart het station Dedemsvaart. 
Het dorp zelf lag echter achttien kilometer oost-
waarts. Dat bewoog enkele ondernemers ertoe 
langs de vaart een stoomtramlijn aan te leggen 

(Drent 1978, 211). Zij vervoerde personen, vee, 
post en overige goederen. De tram stopte bij elke 
opgestoken hand en brievenbus, waardoor de reis 
van Zwolle naar Dedemsvaart twee uur duurde 
(Drent 1978, 215-216). De gemeente Avereest 
stortte rond 1859 langs de gehele vaart een grind-
pad van 2,75 meter breed. Voor de Dedemsvaart-
se industrie en burgerij legde men een jaar later 
een straatweg aan langs de Kalkwijk en langs de 
Dedemsvaart, tussen de twee splitsingen met de 
Lange Wijk (Drent 1978, 253). Het dorp, de wijken 
en aanliggende straten waren ’s nachts nog altijd 
in duisternis gehuld, dus werd er al gauw straat-
verlichting aangelegd. Het waren zwakke olielam-

Ill. 37. De stoomtram in Hollandsche Veld, op weg naar Dedemsvaart. 
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voortkwamen - zij het soms met omwegen. Na de 
oorlog werd het turfverleden uitgewist. Het is een 
keuze om het hele dorp een energielandschap te 
noemen. Voor nu is de les dat met een enge defi-
nitie als de onze, we in ons achterhoofd moeten 
houden dat de ontwikkelingen in het kielzog van 
het energielandschap niet te onderschatten zijn.

5.5 Conclusie
Het Overijsselse energielandschap rond turfwin-
ning is een fossiel landschap, waarin men vooral 
energie wint en vervoert. De veranderingen in het 
landschap zien we vooral terug in de structuur 
van het land, en het bodemgebruik. De casus van 

Periode Veranderingen in turfwinning en landschap Locatie

Van turf naar hout: 
1500 - 1900

In de Wieden ontstonden grote meren met dikke rietkragen, in 
de Weerribben en gevarieerd landschap met hooilanden, bossen, 
rietvelden en sloten in strookkavels.

Kop van Over-
ijssel 

Van turf naar steen-
kool: 1850 - 1920

Grote veenmoerassen  werden akkergronden. Gaten in het Overijsselse 
landschap werden gestopt.

Langs de Vecht 
en de Regge

Tabel 6. De invloed van turfwinning op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

pen die om de honderd meter geplaatst waren. 
Ze brandden alleen in de wintermaanden, om de 
werkdagen te verlengen. Men verving de lantaarn-
palen in 1920 toen Dedemsvaart aangesloten werd 
op het Overijsselse elektriciteitnet (Drent 1978, 
254). In 1933 kreeg Dedemsvaart gasaansluitingen. 
Op het terrein van de kalkovens aan de Kalkwijk 
bouwde men een grote gashouder. Het is de enige 
overgebleven gashouder in Overijssel, meer hier-
over in het volgende hoofdstuk.
Zo verrees er uit het uitgestrekte veengebied in iets 
meer dan een eeuw een modern dorp. Met elke 
ontwikkeling nam het dorp een stapje afstand van 
de turfwinning, hoewel alle ontwikkelingen er uit 

Dedemsvaart laat echter zien dat deze omschrijving 
sterk afhangt van onze definiëring. Het ontstaan 
van Dedemsvaart is een verandering in bebouwing 
en infrastructuur, en in Dedemsvaart werd de ge-
wonnen energie ook verbruikt.
Net als in de bosbouw, dienen we de energieland-
schappen ontstaan door turfwinning in te delen 
in kleinschalige en zelfvoorzienend, en grootscha-
lig en marktgericht. Hier bedoel ik met klein- en 
grootschalig zowel de wijdverbreidheid, als de 
schaal van het landschap. Er bestonden ook klein-
schalige en marktgerichte landschappen, maar hun 
afzetgebied was de directe omgeving. De groot-
schalige turfwinning heeft logischerwijs veel grote-
re veranderingen teweeg gebracht in het landschap 
dan de kleinschalige turfwinning. 
Hoe marktgerichte de turfwinning haar weerslag 
had op het landschap is niet te linken aan de ver-
schillende fases. Haar impact hing geheel af van de 
lokale omstandigheden. In de Kop van Overijssel 
resulteerde de turfwinning in een waterrijk gebied. 
De Wieden bestaat uit grote open watervlaktes en 
dichte rietvelden, het landschap van de Weerrib-
ben bestaat uit ordelijke stroken en is gevarieerd, 

met hooilanden, bossen, rietvelden en sloten. In 
de negentiende-eeuwse hoogveenontginning aan 
de Vecht en de Regge maakte eindeloze woestenij 
plaats voor eindeloze akkers. De gebieden ver-
anderden van blinde vlekken in de kaarten en de 
koppen van Overijssel, naar een plek gedomineerd 
door menselijke bedrijvigheid. Ze naaiden Overijs-
sel aan elkaar en maakten haar een geheel, hoewel 
de overgangen abrupt kunnen zijn.

Ill. 38. Scheepswerf Peters in Dedemsvaart, aan wat later de Peterswijk zou heten. Later zou de werf ook een vergun-
ning krijgen voor het vervraardigen van ijzeren schepen.



Ill. 39 Paul Gabriël, Polder bij Kampen (Was aan de Lijn), jaren 1880. 
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Hoofdstuk 6

Gasfabricage

6.1 Inleiding
We vragen ons in dit hoofdstuk af: Hoe veranderde 
de productie van steenkoolgas in gasfabrieken door 
energietransities, en welke weerslag hadden deze ver-
anderingen op het landschap? De energietransities 
waar de productie van steenkoolgas deel van uit 
maakte, bleven beperkt tot de openbare verlichting 
en huiselijk gebruik. De industrie verkoos ruwe 
steenkool. In de eerste paragraaf richten we ons op 
de verschillende verhalen waarin de gasfabricage 
een hoofdstuk vormde. De fabricage zelf wordt 
hierin ook op zichzelf besproken, als eenakter. De 
tweede paragraaf bevat uit een lijst van gasfabrie-
ken in Overijssel met onder meer hun locatie in de 
stad. In de derde paragraaf bespreken we de gasfa-
brieken in Deventer en zien we hoe de gasfabrieken 
zich in de stad nestelden. 

6.2 Steenkoolgas in Nederland

Van dierlijke olie naar steenkool: openbare 
verlichting in de negentiende eeuw
Het bleef lang donker in de Nederlandse straten. 
Pas rond 1600 verlichtten de eerste grote steden 
hun straten. De verlichting concentreerde zich rond 
bruggen en herbergen, zodat reizend volk veilig 
hun slaapplaats konden bereiken (De Vries 2009, 
12). De houten lantaarnposten waren voorzien van 
kaarsen en vanaf de tweede helft van de zeventien-
de eeuw steeds vaker van olielampen. Ook kleinere 
steden begonnen rond die tijd hun straten te ver-
lichten. In 1680 branden er in Amsterdam al 2380 
lantaarns  (De Vries 2009, 12). Van avondlijke pro-
menades was tot dusver geen sprake. In de loop van 
de achttiende eeuw waagde ook beschaafder volk 

zich in de avonduren op straat. De nieuwe burgerij 
bezocht schouwburgen, theaters en sociëteiten en 
had baat bij heldere binnen- en buitenverlichting. 
De helderste olielampen hadden een sterkte van 
tien kaarsen en dat was onvoldoende. De lampen 
werden nog tot diep in de negentiende eeuw aange-
duid met ‘gloeiende spijkers’ (De Vries 2009, 12).
De Engelsen brachten licht in de duisternis. In 1807 
werden in de straat Pall Mall in het chique West-
minster de eerste straatlantaarns op steenkoolgas 
onthuld. De gasverlichting scheen helderder  dan 
de olielampen en was binnenshuis minder brandge-
vaarlijk. In 1814 werd de eerste gasfabriek voltooid, 
die Westminster volledig zou gaan verlichten met 
het ‘lichtgas’ (De Vries 2009, 11). 
In Nederland was het nog niet zo ver. Pas in 1826 
verrees de eerste gasfabriek die gas verspreidde 
door een leidingnet aan de rand van Amsterdam 
(De Vries 2009, 13). In 1850 hadden tien steden 
in Nederland er één, maar na 1850 groeide het 
aantal gasfabrieken snel (Vlas 2015, 18). Door 
de gemeentewet van 1851 kregen de gemeenten 
meer financiële slagkracht. De sociaalliberalen in 
de gemeenteraden wilden nu de straatverlichting 
democratiseren. De man op de straat moest het 
nog met goedkopere olielantaarns stellen, terwijl 
de gasfabrieken produceerden voor (welgestelde) 
particulieren  (Vlas 2015, 24). De gemeenten stap-
ten steeds vaker over op gasverlichting. Sommige 
sloten een contract af met particuliere gasfabrieken, 
die in het liberale economische klimaat goedkeu-
ring genoten (De Vries 2009, 21). Ze boerden goed 
en groeiden in aantal. Om niet meer overgeleverd 
te zijn aan de marktprijzen, richtten andere ge-
meenten gemeentelijke gasbedrijven op of namen 

fabrieken over van particuliere bedrijven, zodra 
hun eerste concessietermijn verlopen was (Vlas 
2015, 24). De energievoorziening werd voor de 
eerste keer vanuit de overheid geëxploiteerd.

Van turf naar steenkool: beeldbepalende 
gasproductie aan de stadsrand van 1850 tot 
1920.
De groei bereikte haar hoogtepunt rond het eerste 
decennium van de twintigste eeuw. In 1920 telde 
Nederland 200 gasfabrieken, waarvan 167 door 
gemeenten werden geëxploiteerd (Vlas 2015, 28). 
De gasfabrieken waren beeldbepalend, met name 
in de kleinere steden. Omdat zij aan de stadsranden 
stonden, domineerden zij het stadssilhouet vanuit 
de ommelanden. Veel fabrieken kregen een plek 
op de voormalige bolwerken van de stad, die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw ontmanteld 

werden. Ze lagen aan de vestinggrachten, zodat de 
grondstoffen gemakkelijk over water aangevoerd 
konden worden (Vlas 2015, 34-35). Ook in kleinere 
steden zonder bolwerk werden de gasfabrieken aan 
het water gebouwd, of aan het nieuw aangelegde 
spoorwegennet (De Vries 2009, 38). 

De fabrieken lagen oorspronkelijk dus iets buiten 
de stad. Dat was maar goed ook, want het was een 
vervuilende industrie. In een gasfabriek vergaste 
men aanvankelijk plantaardige olie, maar later 
vooral steenkool (De Vries 2009, 18).v Voor de 
productie van lichtgas verhitte men de steenkool 
tot boven de duizend graden Celsius in zuurstofar-
me retorten. De retorten waren liggende cilinders 
in een D-vorm van twee tot vier meter lang met een 
pijp voor de gasafvoer. Men stookte aanvankelijk 

Ill. 40. Gasfabriek te zwolle op het Noordereiland, na 1850. 
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op hout en turf. In de afvoerbuis condenseerde het 
water en de teer die in het gasmengsel aanwezig 
waren. Daarna zuiverde men met kalkwater het 
gas van zwavel en ammoniak (De Vries 2009, 19). 
Tot de jaren 1860 wist men zich geen raad met de 
nevenproducten die het productieproces opleverde. 
De gasfabrieken loosden de ammoniak in de vaart, 
waarop de vissen stierven en de polderbesturen 
boos aanklopten  (De Vries 2009, 39). De teer 
werd in putten gedumpt op de fabrieksterreinen, 
waardoor de gronden ter plekke zwaar veront-
reinigd raakten. De uitgegaste kolen kregen wel 
een bestemming: het verhitten van de retorten. 
Het overschot van deze cokes - ze waren ongeveer 
tweederde van het oorspronkelijke gewicht - werd 
verkocht aan de industrie. De verkoop zorgde voor 
een stabilisatie van de prijs van het kolengas. Als 
de steenkoolprijzen stegen, steeg de opbrengst van 
de cokes immers ook (Van den Noort 2005, 17-18). 
Omstreeks 1860 ontdekte men dat ammoniakwa-
ter als kunstmest kon dienen en dat men uit teer 
waardevolle chemicaliën kon destilleren voor de 
chemische industrie. IJzeraarde bleek bovendien 
een effectiever filter dan kalkwater (De Vries 2009, 
39). In afgelegen gebieden ver van de raffinaderijen 
bleef  men de teer, zwavel en ammoniak dumpen 
op eigen terrein. De gasfabriek in Oude Pekela uit 
1924 zou dat bijvoorbeeld tot de jaren vijftig blijven 
doen.

Als de wind de verkeerde kant op stond, gingen de 
aanliggende wijken gebukt onder dikke rookwal-
men en ammoniakluchten. De fabrieken hadden 
een grote impact op het stadsmilieu, maar ook op 
het stadsgezicht. Hun terreinen werden langzaam-

aan geïncorporeerd in de stad. Het waren grote 
terreinen met grote bouwwerken. De meest karak-
teristieke was de gashouder. Om fluctuaties in het 
gasgebruik op te vangen werd het gas opgeslagen 
onder een grote metalen klok, die in het water hing. 
Afhankelijk van de voorraad gas kon de klok dalen 
of stijgen, zonder dat het gas kon ontsnappen. Om 
te voorkomen dat de klok kantelde, was ze met een 
rail bevestigd aan een grote stellage rondom de 
tank (Het Oversticht, 11:00). De steenkool werd in 
de twintigste eeuw vaak ontscheept door trolleys 
die over zogenaamde hangsporen bewogen (Het 
Oversticht, 05:00). De tanks, stellages en hangspo-
ren waren metershoog en overschaduwden de lage 
negentiende-eeuwse bebouwing in de omgeving. 
De lagere gebouwen op het terrein waren dikwijl 
geornamenteerd met intrinsieke metselverbanden, 
geel geglaceerde bakstenen en sierlijke houten 
daklijsten (Vlas 2015, 46). Bedekt met roet, dat dan 
weer wel.

Van steenkool naar  elektriciteit: schaalver-
groting en centralisatie vanaf de jaren 20
De gasfabrieken introduceerden ondergrondse 
infrastructuur in Nederland. Voor de eerste maal in 
de geschiedenis werden straten opgebroken om lei-
dingen aan te leggen (De Vries 2009, 20). De eerste 
gasfabrieken produceerden enkel gas voor huishou-
delijk gebruik, dat meer aftrek vond in draagbare 
flessen, dan door ondergrondse leidingen (Van den 
Noort 2005, 16). Het draagbaar gas raakte in onmin 
toen gemeenten langzamerhand overstapten op de 
gasverlichting en daarvoor een hoofdinfrastruc-
tuur aanlegden. Zij breidde zich gestaag uit onder 
de stad. Aan het begin van de jaren 1920 waren de 

meeste huizen in grote en kleine steden aangeslo-
ten op het gemeentenet en was gas ingeburgerd in 
het huishouden. Het platteland moest het echter 
nog zonder stellen (De Vries 2009, 100-101). Hier 
lagen economische mogelijkheden voor particulie-
re en gemeentelijke gasbedrijven, die ondertussen 
de hete adem van de elektriciteitsbedrijven en de 
petroleumindustrie in de nek voelden. Nieuwe 
naadloze buizen maakten de oversteek van de 
gemeentegrenzen mogelijk. Het gas vervloog niet 
tussen de pijpdelen en kon kilometers ver gepompt 
worden (De Vries 2009, 100). Ze imiteerde zeer 
succesvol het nieuwe elektriciteitsnet.   
De productie van het afstandsgas betekende voor 

de gasfabrieken in de grote steden schaalvergro-
ting. Zij namen maar al te graag de productie voor 
het omringende platteland voor hun rekening. Zo 
bleven ze rendabel. In 1929 hadden de gasfabrie-
ken nog nooit zoveel gas geproduceerd, ondanks 
de concurrentie van elektriciteit en petroleum (De 
Vries 2009, 99). Het afstandsgas betekende voor de 
gasfabrieken in de kleine steden het einde. Kleinere 
gemeenten doekten hun fabrieken op, en sloten 
contracten af voor levering van het afstandgas (Van 
den Noort 2005, 21-22). Net binnen de radii van 
de grote steden en met name in het oosten van het 
land, werden distributiecentra gebouwd, die het gas 
verder verspreidden. De gasproductie sprong naar 

Ill. 41. Het leggen van elektriciteitskabels in de jaren 1920. Energie verdween ondergronds.
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een provinciale of gewestelijke schaal. Talloze gas-
fabrieken verdwenen. Aan het begin van de crisisja-
ren 1930 waren al veertig gasfabrieken verdwenen, 
van de in totaal tweehonderd een decennia eerder 
(De Vries 2009, 102).

Van steenkool naar aardgas: uit het oog, uit 
het hart na de oorlog 
De transitie naar elektriciteit, ook uit steenkool, 
bleek uiteindelijk onvermijdelijk. Na de oorlog 
werd het steenkoolgas in het huishouden enkel nog 
gebruikt als huishoudelijke warmtebron, maar ook 
hier ondervond het concurrentie (Van den Noord 
2005, 21-22). Al in de jaren 1930 waren de eerste 
aardgasvelden aangeboord. De gasfabrieken dien-
den steeds vaker als distributiecentra waar alleen de 
gashouders in gebruik waren, gevuld met ingekocht 
aardgas (Het Oversticht, 15:30). Met de vondst 
van het aardgasveld in Groningen in 1956 werd de 
gasproductie een zaak van de nationale overheid. 
De gasfabrieken waren het kind van de rekening en 
werden ontmanteld. Ze lieten talloze zwaar vervuil-
de terreinen achter op A-locaties in de stad (Vlas 
2015, 37). De terreinen kwamen braak te liggen en 
vormden grote gaten in het stedelijk weefsel. 
Zo kwam een decennialange ontwikkeling, die be-
gon bij de ondergrondse leidingen, tot een logisch 
einde. Energie- en gasproductie was uit het zicht 
onttrokken.  De winning van het aardgas vond 
uiteraard ondergronds plaats en elektriciteitcentra-
les werden in afgelegen gebieden gebouwd. Energie 
kwam voortaan ‘gewoon’ uit het stopcontact of het 
gasfornuis.  

6.3 Gasfabrieken in Overijssel
Het is lastig een overzicht van intertransitionele 
periodes op provinciaal niveau te maken. In de 
bosbouw en turfwinning konden we voor elke tran-
sitieparagraaf op nationaal niveau een Overijsselse 
tegenhanger vinden. De steenkoolgasproductie is 
voor ons echter een verhaal met één hoofdstuk: ze 
had maar op één manier invloed op het landschap 
in de zichtbare fysieke vorm waartoe wij ons beper-
ken. Alleen deze zullen we nader bekijken.

De gasfabrieken van Overijssel. 
Hieronder zien we een tabel en lijst van Overijssel-
se steden met een gasfabriek voor lopend gas voor 
particulier gebruik, het jaartal van oprichting, de 
locatie ten opzichte van het centrum, en het jaartal 
waarin de fabriek uit gebruik genomen werd. Ik 
heb mij gebaseerd op Vlas 2015. Deze lijst bleek 
echter onvolledig en incorrect. In de laatste vijftien 
jaar zijn veel krantenberichten verschenen omtrent 
de sanering van voormalige gasfabrieksterreinen, 
die talrijker bleken te zijn dan de lijst doet vermoe-
den. Doorverwijzingen naar historische verenigin-
gen leerde dat veel steden bijvoorbeeld meerdere 
gasfabrieken gekend hebben. Ook de jaartallen 
weken vaak af, soms met decennia verschil. De 
gebruikte bronnen staan apart aangegeven in de 
bronnenlijst. De jaartallen in deze lijst kunnen twee 
jaar afwijken: de gebruikelijke periode tussen de 
concessieverlening, de bouw en de ingebruikname. 
Ondanks mijn inspanningen zou de lijst met steden 
nog steeds incompleet kunnen zijn.

Anno Stad Exploitanten Locatie

1847 - 
1957

Zwolle De Amsterdamse suikerraffinaderij C. de Bruijn en 
Zoonen. Nadat de eerste concessietermijn in 1855 verlo-
pen was, nam de gemeente de exploitatie van de fabriek 
over.

Op de bolwerken van het Noordereiland.

1854 - 
± 1955

Kampen De Luikse onderneming Le Prince. De gemeente was 
ontevreden over de helderheid en betrouwbaarheid van 
het lichtnet en bouwde in 1874 een eigen gasfabriek. De 
bestaande leidingen en lantaarnpalen werden verwijderd.

Op de bolwerken, aan het IJsselhaventje 
aan de noordkant van de stad.

1858 - 
1959

Deventer De gemeente Deventer. In 191o bouwde zij een nieuwe 
fabriek. De kantoren van deze fabriek zijn nu een ‘innova-
tiecentrum’.

Binnen de omwalling in de raambuurt, 
daarna 500 meter ten zuiden van de stad, 
aan een haven aan de IJssel. 

1859 - 
1952

Steenwijk Bij aanvang een particuliere onderneming. Vanaf 1899 de 
gemeente Steenwijk.

200 meter ten westen van de stad. In de 
buurt van het Steenwijkerdiep, dat uit-
kwam in Blokzijl.

1859 - 
± 1955

Almelo De Haagse industriëlen Messritz en Enthoven. Vanaf 1881 
de gemeente Almelo, die de gasfabriek verplaatste.

midden in het centrum aan de Grote Straat, 
daarna aan de overzijde van het spoor, 200 
meter ten zuidwesten van het station..

1859 - 
1958

Enschede De Haagse industriëlen Messritz en Enthoven. Vanaf 1881 
de gemeente Enschede, die in 1904 een nieuwe fabriek 
bouwde.

In de binnenstad, aan de Zuiderhagen, 
daarna 400 meter ten zuiden van de stad, 
aan de Zuiderspoorlijn richting Duitsland.

1866 - 
1954

Oldenzaal De firma Louis Phlippeau & Co. Vanaf 1910 de gemeente 
Oldenzaal, die de gasfabriek verplaatste.

In de Steenstraat, daarna in de Wallerstraat. 
Beide even ten zuiden van het oude cen-
trum, in de buurt van de spoorlijn richting 
Duitsland.

1867 - 
± 1955

Goor De gemeente Goor. In 1914 richtte zij ook een elektrici-
teitsbedrijf op, om de gasfabriek te ontlasten. Toch be-
sloot ze in 1931 een nieuwe gasfabriek te bouwen, op de 
oude locatie.

300 meter ten noorden van de stad, aan de 
Wheeweg. In de buurt van een parallelka-
naal van de Regge.

1870 - 
1909

Nijverdal De Koninklijke Stoomweverij. Zij produceerde voor haar 
arbeiders, de inwoners van Nijverdal.

Op het terrein van de weverij, aan de spoor-
weg van Almelo naar Raalte.

1880 - 
1957

Hengelo Bij aanvang de gemeente Hengelo. Geprivatiseerd na de 
bouw van een nieuwe fabriek in 1900.

Aan de Beursstraat, tussen het centrum en 
het spoor, daarna aan de overzijde van het 
spoor, aan de Twekkelerweg.

1908 - Dalfsen De gemeente Dalfsen. De fabriek verstookte overigens 
benzine en had geen gashouder.

200 meter ten westen van de stad, aan de 
Ruiterborghweg, de vroegere weg naar 
Zwolle. 

1909 - 
± 1955

Raalte De gemeente Raalte. Bij het Overijssels Kanaal. De lintbebouwing 
van Raalte lag als een concentrische cirkel 
om de fabriek heen. 

1914 - 
1955

Rijssen De gemeente Rijssen. Aan de Dannerweg. 300 meter ten noord-
westen van de stad, aan de overkant van 
het spoor.

1932 - 
1987

Dedems-
vaart

Het gemeentelijke gasbedrijf Hoogeveen. Het was enkel 
een gashouder, om het gas te distribueren in de gemeen-
te Avereest. De gashouder is voor sloop behoed en dient 
nu als cultureel centrum.

Aan de noordelijke rand van Dedemsvaart. 

Tabel 7. Lijst van Overijsselse gasfabrieken, met jaartal, 
exploitant en locatie.
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Zwolle
1847 - 1957
Op de bolwerken van 
het Noordereiland.
Ill. 42. De gasfabriek in 
1920.

Kampen
1854 ± 1955
Op de bolwerken, aan 
het IJsselhaventje aan de 
noordkant van de stad. 
Ill. 43. De Tweede gasfa-
briek 

Deventer
1858 - 1959
Binnen de omwalling in 
de raambuurt, daarna 
500 meter ten zuiden 
van de stad, aan een 
haven aan de IJssel. 
Ill. 44. De bouw van de 
tweede gasfabriek aan 
de Zutphenseweg
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Almelo
1859 - ± 1955
midden in het centrum 
aan de Grote Straat, 
daarna aan de overzijde 
van het spoor, 200 meter 
ten zuidwesten van het 
station.
Ill. 46. Het hoge gebouw 
dat aan de horizon 
opdoemd is de  tweede 
gasfabriek.

Enschede
1859 - 1958
In de binnenstad, aan 
de Zuiderhagen, daarna 
400 meter ten zuiden 
van de stad, aan de 
Zuiderspoorlijn richting 
Duitsland. 
Ill. 47. De gasfabriek 
stond op een groot kaal 
terrein.

Steenwijk
1859 - 1952
200 meter ten westen 
van de stad. In de buurt 
van het Steenwijkerdiep, 
dat uitkwam in Blokzijl. 
Ill. 45. Sloop van de gas-
fabriek in de jaren 1950.
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Goor
1867 - ± 1955
300 meter ten noorden 
van de stad, aan de 
Wheeweg. In de buurt 
van een parallelkanaal 
van de Regge. 
Ill. 49. Het spoortje naar 
de gasfabriek.

Nijverdal
1870 - 1909
Op het terrein van de 
weverij, aan de spoor-
weg van Almelo naar 
Raalte.

Oldenzaal
1866 - 1954
In de Steenstraat, daarna 
in de Wallerstraat. Beide 
even ten zuiden van het 
oude centrum, in de 
buurt van de spoorlijn 
richting Duitsland
Ill. 48. De toren van de 
eerste gasfabriek en gas-
verlichting in 1989.
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Dalfsen
1908 - ?
200 meter ten westen 
van de stad, aan de Rui-
terborghweg, de vroege-
re weg naar Zwolle. 

Raalte
1909 - ± 1955 
Bij het Overijssels Kanaal. 
De lintbebouwing van 
Raalte lag als een con-
centrische cirkel om de 
fabriek heen.
Ill. 51. Een luchtfoto 
van Raalte uit 1935 met 
rechtsonder het gasfa-
briekje.

Hengelo
1880 - 1957
Aan de Beursstraat, 
tussen het centrum en 
het spoor, daarna aan de 
overzijde van het spoor, 
aan de Twekkelerweg.
Ill. 50. De schoorste-
nen van de gasfabriek 
begroeten de bezoekers 
van de stad begin 1900.
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Rijssen
1914 - 1955
Aan de Dannerweg. 300 
meter ten noordwesten 
van de stad, aan de over-
kant van het spoor.
Ill. 52. Luchtfoto van de 
gasfabriek van Rijssen, 
achter ligt het spoor.

Dedemsvaart
1932 - 1987
Aan de noordelijke rand 
van Dedemsvaart. 
Ill. 53. De gashouder in 
2017.

Afstandsgas in Dedemsvaart
De centralisering van de gasproductie in de jaren 
1920 en 1930 was in Overijssel niet aan de orde. 
Zoals blijkt uit het bovenstaande overzicht bleven 
gasfabrieken in grote en kleine steden produceren 
voor de directe omgeving en dat was genoeg om 
rendabel te blijven. Soms werden aangrenzende 
plaatsen ook aangesloten, zoals IJsselmuiden bij 
Kampen, maar het hinterland was nooit groot. Veel 
grote dorpen waren verstoken van gas tot intro-
ductie van aardgas. Wel waren ze aangesloten op 
het elektriciteitsnet. De levering van elektriciteit 
was minder aan gemeentepolitiek gebonden (Van 
den Noort 29-31). De gemeentebelangen konden 

de introductie van afstandsgas in de weg liggen. Zo 
gingen in de discussie over de toekomst van de ver-
ouderde gasfabriek in Steenwijk in 1932 geluiden 
op om het gas uit Meppel af te nemen. Ondanks dat 
het voordeliger zou zijn werd het terzijde gescho-
ven omwille van de werkgelegenheid - en de trots 
van de stad (De Vries 2009, 101). In 1933 kreeg 
men echter afstandsgas in de gemeente Avereest. 
Hoogeveen leverde het gas. Een dertien kilometer-
lange hoofdleiding liep vanuit de Drentse gasfa-
briek ondergronds naar Dedemsvaart. Hier bouwde 
men een kleine gashouder, vanwaar het samenge-
perste gas verder over de gemeente gedistribueerd 
zou worden (De Vries 2009, 102). 
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6.4 Detailstudie: de oude gasfabriek in 
Deventer
In Deventer hebben twee gasfabrieken gestaan. Van 
de eerste, gelegen aan de Raambleekstraat, zijn alle 
sporen uitgewist. De tweede, gelegen aan de Zutp-
henseweg, wordt op het moment van dit schrijven 
gerestaureerd. We zullen onze aandacht richten op 
de eerste. Uit historisch en ruimtelijk perspectief 
is zij interessanter. Ze werd gebouwd in de hoog-
tijdagen van de gasfabriek. Ze lag in de binnenstad 
en haar impact op de omgeving werkte door tot de 
eenentwintigste eeuw. De herbestemming van de 
tweede gasfabriek is uiteraard ook interessant, maar 
hiervoor verwijs ik naar de masterscriptie Gas-

fabrieksterreinen van Nederland uit 2015, waarin 
Willemien Vlas hiervan een uitgebreide beschrij-
ving geeft.

De Raambuurt in 2017
De Wilhelminabrug lanceert auto’s over de IJssel de oude 
vesting van Deventer binnen. Ze rijden op de voormalige 
stadshaven van de Hanzestad. Aan de linkerkant ligt de 
oude binnenstad. Haar bebouwing lijkt uit te puilen over 
de stadsmuren. Aan de rechterkant ligt de Raambuurt, 
omsloten door de oude vestinggracht. De Raambuurt 
bestaat uit twee delen. Aan de zuidwestkant staan 
rijwoningen uit de jaren 1930 aan twee parallelle straten. 
De huizen hebben een zadeldaken, wit schrijnwerk en 
ondiepe voortuintjes gevuld met groen. De straten zijn 

Ill. 54. Een straat uit de jaren 1930 op het terrein van de voormalige gasfabriek. Ill. 55. Een straat uit het noordoostelijke gedeelte van de Raambleek. 

gemeubileerd met bomen en heesters, katten en kin-
deren. Het noordoostelijke gedeelte van de Raambuurt 
is daarentegen een mix van eenentwintigste-eeuwse 
nieuwbouw en monumentale industriële panden anno 
1900. De straten zijn drie delen steen, één deel lucht. 
Er zijn kasseien en hoge lantaarnpalen. Op de oude 
pakhuizen, schoorstenen en fabrieksgebouwen staan in 
witte blokletters namen en handelswaar. Het is er leeg 
en brandschoon. Een wonderlijke kruising tussen een 
negentiende-eeuws havengebied en een gegoede wijk 
uit dezelfde tijd. Het is er niet aangenaam, maar de sfeer 
doet recht aan de geschiedenis van het gebied. Hier lag 
namelijk het oudste industrieterrein van Deventer, met - 
jazeker - een gasfabriek.

Keuze tot de Raambleek in de jaren 1850
De opmaat voor een gasfabriek in Deventer zette in 
de jaren 1840 in. Enkele particulieren deden in die 
jaren concessieaanvragen bij de gemeente, die ze 
vanwege de hoge kosten afwees. De voltooiing van 
het Overijssels Kanaal in 1850 maakte de aanvoer 
van steenkool echter aanzienlijk goedkoper (Ten 
Hove 1998, 113). In 1856 besloot de gemeenteraad 
een gemeentelijke gasfabriek op te richten. Een 
adviescommissie concludeerde na verkenningen 
in andere steden dat een gemeentelijke gasfabriek 
tegen lagere kosten een hoogwaardiger product 
leverde (Coenders & Lathouwers 1958, 12).
Er restte voor de gemeente alleen nog een geschikte 
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plaats te vinden. De keuze was zeer beperkt. De 
vestingwerken beknelden Deventer al sinds het 
begin van de negentiende eeuw. De Minister van 
Oorlog had Deventer - zeer tegen haar zin in - 
aangewezen als vestingstad van strategisch belang. 
Het schootsveld van de vesting moest daarom vrij 
blijven van permanente bebouwing (Ten Hove 
1998, 33). De bevolking verdubbelde in omvang, 
maar moest wel binnen de muren blijven (Ten 
Hove 1998, 57). In 1864 veranderde de militaire 
functie van Deventer echter. Ze hoefde voortaan 
de vijand enkel te vertragen, zodat de Hollandse 
waterlinie in gereedheid gebracht kon worden. Dat 
betekende dat men de stadsmuren aan de IJssel kon 

slechten (Ten Hove 1998, 100). De stad kon letter-
lijk en figuurlijk weer ademhalen. Ook mocht De-
venter nu bouwen aan overzijde van de stadshaven 
in het zuiden. Hier lag de Raambleek, een terrein 
dat in tijden van vrede gebruikt werd om textiel 
op te spannen en te bleken. Toen men besloot de 
gasfabriek te bouwen lag hier het enige beschik-
bare kavel (Coenders & Lathouwers 1958, 12). De 
Minister van Oorlog maakte echter bezwaar, omdat 
er op 60 meter afstand een kruidmagazijn lag. De 
stad bouwde daarop een nieuw kruidmagazijn om 
vertraging van de bouw te voorkomen (Coenders & 
Lathouwers 1958, 13). Zo kreeg Deventer in 1858 
stadsgas (Coenders & Lathouwers 1958, 16).

Ill. 56. Kasper Karsen, Gezicht op de  Binnen-Bergpoort, 1870. Karsen schilderde in een romantisch-historiserende stijl. 
In zijn dagen zou aan de rechterzijde van de stadspoort de schoorsteen van de gasfabriek staan.

Beschrijving van de gasfabriek
De gasfabriek op de Raambleek geeft een goede 
voorstelling van een middelgrote gasfabriek. In het 
eerste jaarverslag van de nieuwe fabriek staat zij 
uitgebreid beschreven. In deze omschrijving staan 
verwijzingen naar een maquette van de fabriek. De 
maquette laat de gasfabriek in een later stadium 
zien. Het terrein van de gasfabriek tot de drie grote 
gashouders met de bergplaats voor de cokes en de 
portiers woning, de twee gebouwen linksonder, de 
hoogste schoorsteen, verlenging van de kolenloods 
en de rails zijn van later datum. 

“De fabrieksgebouwen … hebben een niet onbehaaglijk 

aanzien. Bij het binnenkomen op het terrein de fabriek 
val het eerst in het oog de zeer wel ingerichte woning 
voor de directeur [1], die uitwendig sierlijk en inwendig 
bovendien met het nodige comfort is ingericht. … De 
toegang tot het kantoor is naar den kant van de Raam-
bleek [2] en leidt tevens naar het locaal tot beproeving 
van de meters, naar de stationsmeterkamer, alsmede 
met een zijgang … naar het zuiverhuis [3]. Onmiddellijk 
tegen het zuiverhuis bevinden zich drie lokalen, het eer-
ste aan de kant van de raambleek, ingericht tot smederij 
het tweede voor de proefstokerij … en het derde aan de 
oostzijde der fabriek naar den kant der grote gashou-
ders, bestemd voor het plaatsen van een exhauster … 
Hierop volgt het gebouw van de stokerij [4] en daarmede 
in directe communicatie het kolenmagazijn [5] gelegen 
aan de haven [6]. Op het terrein beoosten van de fabriek 
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Ill. 57. Maquette van de gasfabriek aan de raambleek. 
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bevindt zich vanaf de havenzijde allereerst de schoor-
steen, zijnde 15 [meter] hoog [7]. Verder de beide grote 
gasputten houdende elk 15,5 [meter] diameter [8], twee 
teerputten voor de koolteer en de put voor de kleine 
gashouder van de proefstokerij [9]. Het terrein langs de 
westzijde der fabriek van de smederij tot aan de haven 
dient tot bergplaats voor de cokes [10].” (Coenders & 
Lathouwers 1958, 17)

Overlast en de sloop rond 1900
De gasproductie nam gestaag toe (Coenders & Lat-
houwers 1958, 28). De directeur liet in 1905 weten 
dat de gasfabriek ingrijpend vernieuwd en uitge-
breid diende te worden. De gemeente liet daarop 
onderzoek verrichten naar de mogelijkheid van 

een nieuwe gasfabriek. De aangewezen commissie 
adviseerde een nieuwe fabriek te bouwen op het 
oude terrein (Coenders & Lathouwers 1958, 38). 
Toen de burgemeester en wethouders dit advies 
overnamen brak een storm van protesten los.  
De omwonende burgers en bijna alle artsen die in 
Deventer praktijk hielden verzetten zich in moties, 
rekesten en ingezonden stukken tegen het voor-
nemen van de gemeente (Coenders & Lathouwers 
1958, 38).  De gasfabriek zorgde toen al voor veel 
stankoverlast. Afhankelijk van de wind bedekte zij 
de binnenstad onder een zware deken van ammo-
niaklucht, zwaveldamp en teerwalmen. Met name 
in herfstmaanden klaagde de burgerij over de smog 

Ill. 58. Het gebouw aan de rechterzijde van de gasbrug was de kolenloods van de gasfabriek. De fabriek stond recht-
tegenover de binnenstad. Het terrein zou zich uiteindelijk langs het water uitbreiden.

en zure regen die de fabriek veroorzaakte. Daar-
naast spoelde de bodemverontreiniging uit in de 
stadshaven en bracht de fabriek een hoog brandge-
vaar met zich mee (Coenders & Lathouwers 1958, 
38).
De gemeente kon niet om de bewoners heen. Ze 
bouwde tegen hogere kosten een nieuwe fabriek 
aan de IJsselhaven 500 meter ten zuiden van de 
binnenstad. In 1911 ving de gasproductie aan in de 
nieuwe fabriek (Coenders & Lathouwers 1958, 41). 
De oude gasfabriek werd na zestig jaar gesloopt en 
het vrijgekomen terrein kwam braak te liggen. Pas 
na het faillissement van de aangrenzende ijzergie-
terij in de jaren 1930 werd de grond van de oude 

gasfabriek bebouwd. Er werden straten aangelegd, 
huizen gebouwd en bomen geplant. Niets deed 
meer herinneren aan de gasfabriek.
 
Sanering in de jaren 1990
Pas na het eerste bodemverontreinigingsschandaal 
in Lekkerkerk in 1980 kwam de herinnering aan 
de gasfabriek en ijzergieterij weer naar boven . Op 
verzoek van de bewoners deed de gemeente in 1983 
een oriënterend onderzoek naar de bodem van de 
Raambleek (Gollin & Mesters). De grond bleek 
inderdaad ernstig vervuild met teer, olie en zware 
metalen. Het was een bedreiging voor de volksge-
zondheid, maar sanering was te duur. De gemeente 

Ill. 59. De eerste cofiguratie van de gasfabriek aan een overstroomde IJssel, met van links naar rechts de kolenloods, 
de stokerij, het zuiverhuis en de directeurswoning. 
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was afhankelijk van het Rijk. Zij sprong echter niet 
bij, omdat zij de terreinen van de gasfabriek en 
de ijzergieterij als twee aparte casussen zag en de 
kosten per gebied onder de drempel voor financiële 
hulp lagen (Gollin & Mesters).
De gemeente schoof de stadsvernieuwing ondertus-
sen op de lange baan. De Raambuurt was toen nog 
een allegaartje van huizen, fabrieksloodsen en oude 
spoorbanen. De buurt verpauperde in de volgende 
tien jaar. De huizenprijzen kelderden en jonge ge-
zinnen vertrokken (Gollin & Mesters). Het cynisme 
bij de achterblijvers nam toe, zij geloofden door het 
lange wachten dat de vervuiling niet gevaarlijk was. 
De voorzitter van de buurtvereniging stelde in een 

Volkskrantartikel in 1994: “Van het gif wordt hier 
niemand ziek, wel van de onzekerheid over wat er 
met ons buurtje gaat gebeuren” (Gollin & Mesters). 
In 1995 kwam een einde aan die onzekerheid, toen 
het Rijk, de provincie en de gemeente een overeen-
komst sloten (Gollin & Mesters). De huizen op het 
gasfabriekterrein mochten blijven staan, maar de 
rest ging tegen de vlakte . De sanering voorzag in 
‘isolatie gebaseerd op basis van het huidige terrein-
gebruik’. Dat betekent dat de voor- en achtertuinen 
van de huizen op het gasfabriekterrein ontgraven 
worden tot ruim één meter beneden maaiveld en 
vervangen door schone grond (Van de Griendt 
2007, 206-207). In het andere deel van de raam-

Tabel 8. De invloed van de gasfabricage op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

Periode Veranderingen in bosbouw en landschap Locatie

Van dierlijke olie naar 
steenkool: 19e eeuw

De eerste steden werden verlicht en de eerste ondergrondse infrastruc-
tuur aangelegd.

Grote en klei-
ne steden en 
hun omme-

land

Van turf naar steen-
kool: 1850 - 1920

Gasfabrieken waren goed zichtbaar, rookten en walmden.

Van steenkool naar 
elektriciteit: v.a. 1910

De energievoorziening verdween langzaam uit het zicht. Kleine gasfa-
brieken sloten, en grote breidden uit.  

Van steenkool naar 
aardgas: v.a. 1930

De energievoorziening raakte geheel uit het zicht. Alle gasfabrieken 
werden ontmanteld en lieten veel vervuilde grond achter.

Ill. 60.  De stokers van de gasfabriek.

buurt werd overal de toplaag vervangen. In 2005 
was de nieuwbouw voltooid, naar het oude straten-
plan.

6.5 Conclusie
Het Overijsselse energielandschap rond de steen-
koolgasproductie is een fossiel landschap waarin 
men energie omzette. In wezen is dit een vorm van 
transport. De veranderingen in het landschap zien 
we vooral terug in de bebouwing. De gasfabriek 
had een beeldbepalend karakter, vanwege haar 
afmetingen en haar negatieve impact op het leefmi-
lieu. De luchtvervuiling is verdwenen, de bodem-
vervuiling allerminst. De Raambleek in Deventer 
laat zien dat hoewel de sporen van de gasfabriek 
compleet uitgewist zijn, er nog genoeg aandenken 
in de bodem verborgen kunnen zitten. De gasfa-
brieken hebben ons grote kavels ernstig vervuilde 
grond nagelaten. Vaak nabij de stadcentra, soms 
met vervallen panden van monumentale waarde. 
De productie van steenkoolgas in gasfabrieken 

heeft echter nog op andere manieren een impact 
gehad op het landschap. Ze maakte namelijk een 
belangrijk deel uit van verschillende historische 
ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan energie-
gebruik. Na de olielampen was het een grote stap 
voorwaarts in het verdrijven van de nachtelijke 
duisternis. Het was de antagonist in de opkomst 
van elektriciteit en een pionier in het verbergen 
van infrastructuur voor energieopwekking en 
-transport. Daarnaast vormde ze de aanzet van de 
commercialisering en professionalisering van ener-
gieopwekking en -distributie. 



Ill. 61. Op 27 oktober 1920 zakte een olifant van Circus Hagenbeck door de gasbrug, waarna de brug Olifantsbrug heette. De olifant bezweek enkele dagen later. Op de achtergrond de kolenloods.
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7.1 Conclusie
De aan het begin gestelde onderzoeksvraag: Hoe 
hebben historische energielandschappen het huidige 
landschap van Overijssel bepaald? is breed. Hoofd-
stuk 2 en 3 dienden daarom om tot een keuze van 
de belangrijkste energielandschappen in Overijssel 
te komen. In hoofdstuk 2 definieerden we het ener-
gielandschap als ‘een landschap waarin winning of 
transport van universeel bruikbare energie direct 
beeldbepalend is (geweest) voor de ruimtelijke 
structuur, het bodemgebruik, de infrastructuur en/
of de bebouwing’. Landschappen die ontstaan zijn 
door de beschikbaarheid van energie (bijvoorbeeld 
polders) of waarin de gewonnen energie direct ver-
bruikt werd (bijvoorbeeld windmolens) zijn buiten 
beschouwing gelaten. Dit zijn grote gebieden, maar 
zo voorkom je de gehele Overijsselse geschiedenis 
te beschouwen. Dedemsvaart illustreert dit punt 
in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 3 hebben we van alle 
energiebronnen de belangrijkste uitgekozen: hout, 
turf en steenkoolgas. Ook hier zijn dus landschap-
pen buiten beschouwing gelaten.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 hebben we van deze drie 
energiebronnen bekeken hoe zij het landschap in 
Overijssel hebben veranderd. Deze inventarisatie is 
in wezen een letterlijk antwoord op de hoofdvraag. 
Een summiere samenvatting doet tekort; ik verwijs 
daarvoor naar de tabellen die de conclusie van elk 
hoofdstuk afsluiten. Om de hoofdvraag te beant-
woorden op een iets abstracter niveau zal ik hieron-
der de overkoepelende thema’s in de hoofdstukken 
samenvatten.
Men richtte het landschap na elke energietransitie 
anders in. Vaak nam men nieuwe delen van Over-

ijssel in gebruik. Wildernis maakte plaats voor 
structuur. De energielandschappen vulden de lege 
vlekken op de kaart en maakten van Overijssel een 
aaneengesloten gebied. Vaak gebeurde dit op twee 
niveaus: grootschalig en marktgericht, en klein-
schalig en voor eigen gebruik. Hoewel de tweede 
een veel grotere impact op het landschap heeft 
gehad, stuitte de eerste vaker op tegenstand van de 
bevolking. Het landschap speelde vroeger namelijk 
een grote rol in het dagelijks leven. Tegenwoordig 
waardeert men het landschap vooral esthetisch. 
Gelukkig leveren energielandschappen veel mooie 
plaatjes op, er gaat enkel wat tijd overheen om het 
te waarderen. 

Welke lessen voor de toekomst kunnen we uit 
deze energieke geschiedenis trekken? Ten eerste: 
alles went, behalve hangen. De functionalistische 
energielandschappen van vroeger zijn de gekoester-
de landschappen van vandaag. Dat stemt hoopvol 
voor de lange termijn, maar ook op korte termijn 
moet de hernieuwde inrichting van het landschap 
bewoners niet vervreemden. Protesterende be-
woners zijn ook niets nieuws onder de zon. Hun 
protesten getuigen van betrokkenheid, iets dat 
enkel aangemoedigd kan worden. De geschiedenis 
leert dat de plattelandsbevolking niets tegen had 
op veranderingen in het landschap. Sterker nog, zij 
bracht de meest ingrijpende veranderingen te weeg. 
Ze ontwierp het landschap echter zelf en zag direct 
profijt,bijvoorbeeld in de vorm van brandhout. 
We zagen echter ook dat we in de laatste decennia 
vergeten zijn dat we steunen op het landschap, met 
energiebronnen ver weg en diep onder de grond. 
Het landschap verstilde. De overstap naar duurza-

hoofdstuk 7

Conclusie

Tabel 8. De invloed van de gasfabricage op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

Periode Veranderingen in bosbouw en landschap Locatie

Van dierlijke olie naar 
steenkool: 19e eeuw

De eerste steden werden verlicht en de eerste ondergrondse infrastruc-
tuur aangelegd.

Grote en klei-
ne steden en 
hun omme-

land

Van turf naar steen-
kool: 1850 - 1920

Gasfabrieken waren goed zichtbaar, rookten en walmden.

Van steenkool naar 
elektriciteit: v.a. 1910

De energievoorziening verdween langzaam uit het zicht. Kleine gasfa-
brieken sloten, en grote breidden uit.  

Van steenkool naar 
aardgas: v.a. 1930

De energievoorziening raakte geheel uit het zicht. Alle gasfabrieken 
werden ontmanteld en lieten veel vervuilde grond achter.

Periode Veranderingen in turfwinning en landschap Locatie

Van turf naar hout: 
1500 - 1900

In de Wieden ontstonden grote meren met dikke rietkragen, in 
de Weerribben en gevarieerd landschap met hooilanden, bossen, 
rietvelden en sloten in strookkavels.

Kop van Over-
ijssel 

Van turf naar steen-
kool: 1850 - 1920

Grote veenmoerassen  werden akkergronden. Gaten in het Overijsselse 
landschap werden gestopt.

Langs de Vecht 
en de Regge

Tabel 6. De invloed van turfwinning op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

Tabel 5. De invloed van bosbouw op het landschap in de verschillende intertransitionele perioden.

Periode Veranderingen in bosbouw en landschap Locatie

Naar hoogwaardige 
biomassa: vanaf 800 v. 
Chr., m.n. 0 – 800

De productie van houtskool, voor ijzerwinning. Nauwelijks 
verandering, omdat men duurzame eikenhakhoutbosjes 
aanlegde. 

Op stuwwallen en zandrug-
gen in de buurt van veen-
moeras.

Van turf naar hout: 
1500 - 1750

Nauwelijks, de bossen werden weliswaar gedecimeerd, 
maar door de plattelandsbevolking zelf. Naderhand lagen 
er enkel grote bossen op landgoederen.

Landgoederen lagen met 
name op de hoge gronden 
langs de IJssel en in Twente

Van turf naar steen-
kool: 1750 - 1920

Er werden grote dennenbossen aangelegd voor naald-
hout, de basis voor de huidige bossen.

Op voormalige heidevelden 
op hogere zandgronden

Van fossiel naar duur-
zaam: heden

De biomassa komt vooral uit onderhoud van houtwallen, 
bomenrijen en bossen. Zij krijgen weer een functie en 
kunnen gehandhaafd worden.

Overal in kleinschalige 
landschappen. Met name 
in Twente en de Kop van 
Overijssel
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Energielandschappen uit de recente geschiedenis, 

transport- of verbruikslandschappen, of gesloten 

energielandschappen.

De landschappen die ontstaan zijn door de win-

ning van aardgas.

me energie is een unieke kans om het landschap 
weer leven in te blazen. Energieopwekking kan 
weer van de mensen, voor de mensen worden. 
Mensen zijn betrokken bij het landschap en trots 
op wat het hen allemaal kan brengen. Trots op een 
Kracht Landschap.

Ill. 62. Adrianus Zwart, Boten aan de plassen bij Giethoorn, 1971. Giethoorn is een nostalgisch energielandschap bij 
uitstek, dat ook na de energiewinning nog inspireerd. 

Het energielandschap als onderwerp voor schil-

ders en kunstenaars.

De impact van kleinschalige turfwinning op het 

landschap, vergelijkbaar met het sprokkelen van 

hout.

Het terugvallen op ‘oude’ energiebronnen en om-

gekeerde energietransities.

De omgang met het ‘vieze, maar glorieuze’ verle-

den van de voormalige veenkoloniën.

Bezwaaraantekening en burgerlijk protest tegen 

energwinning. Bijvoorbeeld tegen turfwinning.

De geschiedenis van de lichtvervuiling van de stad 

op het platteland.

De landschappen die ontstaan zijn door elektrici-

teit

Het verdwijnen van de energiewinning uit beeld 

en de invloed ervan op het denken over energie 

op de bevolking.

De professionalisering van de energiewinning. De 

verschuiving van energieopwekking van de burger 

naar externe partijen en de invloed ervan op het 

denken over energie op de bevolking.

Bezwaaraantekeningen en burgerlijk protest te-

gen energiewinning. Bijvoorbeeld tegen (de komst 

van) gasfabrieken.

Onzekerheid van de bewoners van een (voormalig, 

toekomstig) energielandschap.

Nostalgische gevoelens van burgers naar histori-

sche energielandschappen.

7.2 Suggesties voor vervolgonderzoek
De onderstaande lijst bevat aanknopingspunten 
voor vervolgonderzoek. Je kan je nog verder verdie-
pen in deze greep uit de Overijsselse energieland-
schappen, of de selectie verbreden.
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Noten en verantwoording

Eindnoten
i. Je kan het vergelijken met ‘waarde’, een getal 

gekoppeld aan een ding. Een euromunt en 
een appel hebben allebei waarde. Als je een 
appel van 60 cent koopt met een euromunt 
en je krijgt 40 cent terug, is je euromunt niet 
getransformeerd in een appel en twee twin-
tig-cent-munten. Ook de waarde van je euro-
munt is niet van vorm veranderd of verplaatst. 
Er was een interactie in de tastbare wereld die 
we kunnen verklaren aan de hand van een 
abstracte hoeveelheid die we ‘waarde’ noemen. 
(Quora)

ii. Enigszins gechargeerd. Over het elektriciteit-
snet in Overijssel is in de jaren tachtig het 
interessante boek Stroom opwaarts. De elektri-
citeitsvoorziening in Overijssel en Zuid-Drenthe 
tussen circa 1896 en 1986 uitgebracht.

iii. “jaarlijks zakten enorme houtvlotten, met een 
maximale lengte van driehonderd, een breed-
te van vijftig en een diepgang van ruim twee 
meter de Rijn af op weg naar de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. Op deze 
enorme gevaarten verrezen complete dorpen 
waar honderden mannen met een veestapel de 
reis naar de Noordzee ondernamen” (Verstegen 
1995).

iv. Alle informatie ben ik verschuldigd aan Jacob 
Drent, Bijdrage tot de geschiedenis van de ge-
meente Avereest, 1978.

v. In de beginjaren vergaste men vaker olie, want 
het steenkoolgas bevatte zwavelverbindingen 
die bij verbranding door een ontoereikende 
zuivering meubels, zilverwerk, boeken, textiel 
en schilderijen aantastten. Het oliegas brandde 

schoon en gaf bovendien meer licht. De prijzen 
van de plantaardige olie fluctueerden echter 
hevig, terwijl vanaf de jaren 1840 de prijzen 
voor steenkool gestaag kelderde. Ook verbeter-
de de zuivering van het steenkoolgas. In 1860 
was men volledig overgestapt op steenkool (De 
Vries 2009, 18).
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