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1. Inleiding
“'t Is eigenlijk een raar punt waar 't Pad begint. Dat komt omdat deze route vroeger ooit in Tolbert begon
als het Holmerpad en aansloot op 't Pad. Een deel daarvan bestaat nog, maar het laatste stuk tot de
Halbe Wiersemaweg lijkt uitgewist. Volgens ingewijden schijnt er nog steeds recht van overpad te zijn,
dat echter niet meer wordt gebruikt. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de Engelsen
met hun begrip 'Public Footpath'. Daar loopt elk jaar een vertegenwoordiger van de vereniging met een
notaris de paden af die dreigen te verdwijnen. Zo wordt het recht van overpad notarieel vastgelegd.”

Met deze woorden begint Edward Houting zijn bijdrage over ‘’tLevenspad’ in
Noorderbreedte, 23stejaargang nummer 4, juli-augustus 1999. Met ‘een raar punt waar ’t Pad
begint’ bedoelt Houting de plek waar een café heeft gestaan, dat is afgebrand (‘Hoek van
Holland’). Vandaar is het langs de Halbe Wiersemaweg nog een paar honderd meter waar ’t
Pad begint. Volgens Houting een tocht ‘langs emotie, voer voor zintuigen en landschappelijke
schoonheid’. Kortom, een ‘levenspad’, waarvan nog een stuk ontbreekt: het Holmerpad.
Tussen 2004 en nu hebben het voormalige Holmerpad en het verlengde ervan richting Marum
meerdere keren de pers gehaald. Een collage van krantenkoppen is daarvan een bewijs:
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Behalve ‘levenspad’ ook een historisch pad
Oorspronkelijke natuurlandschappen zijn de laatste 5000 jaar geleidelijk beïnvloed en
veranderd door agrarische ecosystemen. Restanten hiervan zijn schaars geworden. De
verstedelijkte cultuur is zo dominant, dat ook de laatste overblijfselen van deze
voorindustriële en plaatsgebonden, meestal middeleeuwse ontwikkelingen, op het punt staan
te verdwijnen. Verantwoordelijkheid voor het behoud van een divers historisch
cultuurlandschap dient gevoeld te worden. Onder ‘de laatste resten’ van de Vredewoldse
randveenontginningen vallen in ieder geval het Holmerpad onder Tolbert en in het verlengde
daarvan richting Marum ’t Pad, Oude Weg en Malijkse Pad *. Alle een bewijs en
voortvloeisel van desastreuze gevolgen van de middeleeuwse bovenveencultuur.
Bij de totstandkoming van het cultuurlandschap is altijd sprake van een samenhang tussen het
occupatieproces, de inbezitneming, en de natuurlijke omstandigheden in dat gebied. Eerst viel
het besluit tot kolonisatie. Daarna ontwikkelde zich een nederzettingsstructuur op basis van
exploitatievormen, reliëf, bodemsamenstelling, draagkracht, droge en natte gebieden.
* Het Holmerpad, ’t Pad, de Oude Weg en het Malijkse Pad zijn benamingen voor vier verschillende trajecten
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van een eeuwenoude bewandelbare verbinding tussen de dorpen Tolbert en Marum. In de navolgende tekst
wordt het pad cursief en vet gedrukt wanneer er sprake is van het totale traject.

Het meest speculatieve onderdeel van de historische geografie is het verklaren van het
ontstaan en de ontwikkeling van verschillende nederzettingen. Hoe verder terug in de tijd, des
te minder zekerheden. Het speculatieve gehalte is meestal hoger wanneer er nauwelijks of
geen geschreven bronnen zijn. Het pad als middeleeuwse ontginningsas tussen Tolbert en
Marum vormt hierop geen uitzondering.

't Pad vanaf de Halbe Wiersemaweg richting Niebert gezien (2008).

Dat het de moeite waard is het Holmerpad tussen de Tolbertervaart en de Halbe
Wiersemaweg in oude luister te herstellen, daarover zijn velen het eens. Over de vraag hoe
het pad als een bijzonder stukje cultuurhistorisch erfgoed is ontstaan, zijn de meningen tot nu
toe sterk verdeeld. Speculaties volop.
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2. Het pad ter discussie
Zonder te streven naar volledigheid passeren enkele verschillende (vermoedelijke)
ontstaansmogelijkheden van het pad de revue:

1. ‘Binnenweg’ naast ‘buitenweg’
“Tussen de wegdorpen Nuis en Marum op de zandrug is de huidige straatweg (waarlangs een
niet meer in gebruik zijnde spoorlijn ligt) de voormalige ‘buitenweg’. Tussen deze en de
‘binnenweg’ (de oorspronkelijke verbindingsweg tussen de boerderijen, ca. 250 m zuidelijker)
lag van oorsprong het bouwland. De gronden hebben er een minerale eerdlaag van 30-50 cm.
De oude boerderijen en de Coendersborg aan de binnenweg zijn via lange opritten met de
buitenweg verbonden. De buitenweg lag op de grens van individueel en gemeenschappelijk
gebruikte gronden (Stiboka, 1971) en ontwikkelde zich tot de voornaamste verkeersweg.
Langs deze weg heeft zich de recentere bebouwing geconcentreerd.” (Delvigne, J.J., Van
Welsenes, Chr., Westelijk Groningen. Wording van het landschap tussen Drents Plateau en
Waddenzee, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, 1986.)
‘De oorspronkelijke verbindingsweg’ impliceert dat de schrijvers ervan uitgaan dat de
‘binnenweg’, het pad, er het eerst was. Een (onjuiste) mening die ook naar voren komt in de
volgende ontstaansmogelijkheid:
2. Eerste bewoningsas
“Langs het huidige Holmerpad hebben vanaf het ontstaan van het dorp Tolbert boerderijen en
heerden gestaan. Globaal gezien lagen deze agrarische bedrijven, verbonden door een
voetpad, in een grillige lijn tussen de kerken van Tolbert en Marum. In de 16de eeuw werd de
nieuwe Heerenweg (De Holm) aangelegd, maar deze verbinding stelde in wezen weinig
voor.” (Hovinga, B., onder redactie van, Tolbert, Het OalderliekDörp. Historie van het
oudste dorp van Vredewold, Tolbert, 1983.)
“De boerderijen stonden oorspronkelijk allemaal langs het Malycker en Nieberter pad, dat
zich oostwaarts als Holmerpad voortzette. De Provinciale weg loopt op de vroegere grens
tussen de eigenlijke kultuurgronden en de lager gelegen hooilanden.” (Ligterink, G.H., Tussen
Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier,
Groningen, 1968.)
“Tegen een zwakke zuidwestelijke wind in volgen ze het fietspad, parallel aan de weg door de
lintbebouwingen van Tolbert en Niebert. Onze fietsers zijn hun tocht begonnen op een van de
stuwwallen, zij fietsen van Tolbert richting Marum, precies over de gast van Marum. Tijdens
het fietsen merkten ze dat ze af en toe even moesten aanzetten om de ‘hoogtes’ te kunnen
nemen. Goed is te zien dat de bebouwing op de hogere delen is ontstaan. Tolbert, Niebert,
Nuis en Marum liggen op deze rug. De oorspronkelijke bewoning beperkte zich tot de Oude
Weg of het Malijkse Pad, dat van Marum naar Tolbert loopt.” (Van den Brink, H.,
eindredactie, Van Rottum tot Reest, natuurgebieden in Groningen en Drenthe - hoofdstuk
‘Zuidelijk Westerkwartier - Assen, 1999.)
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Pad van veertig eigenaren in ere hersteld
Door Karin Zwaan
m arum « A ls h e t M alijltsepad
i n M a ru m o v er e e n h a l f ja a r
h e le m a a l is o p g e k n a p t, d a n
p a k t w e th o u d e r Feilce Mol
le m a d e fiets. Hij b e g in t zijn
to c h tje o v er h e t e e u w e n o u d e
k e rk e n p a d in M a ru m e n e in 
d ig t v ijf k ilo m e te r v e rd ero p
bij d e H albe W ie rse m a w e g
vlak b ij T o lb ert. D a a r h o u d t
h e t p a d op. ”M aar d a n b e n ik
v lakbij w e th o u d e r H arry Fellin g e r v a n d e g e m e e n te Leek.
D aar fiets ik d a n n a a r to e e n
d a n zeg ik H arry, n u ju llie .
D oe e r w a t a a n ”, zo voor
sp e ld e M o llem a g iste re n . Hij
g a f s a m e n m e t collega Boeke
B oekem a h e t s ta rts c h o t voor
d e re c o n s tru c tie v a n h e t p ad
d a t o o it d o o rlie p t o t in Tol
b e r t m a a r n u o p h o u d t bij de
g e m e e n te g re n s . M o llem a zou
m a a r w a t g ra a g w ille n d a t
o o k h e t la a ts te s tu k t o t Tol
b e r t in ere w o r d t h e rste ld .
H et M alijk sep ad is in h a n 
d e n v a n m e e r d a n v e e rtig ei
g e n a re n . Bij d e e e n is h e t ee n
sm a l sp o o rtje d o o r h e t gras,
bij d e a n d e r v o r m t h e t d e to e 
g an g sw eg t o t h e t erf, h e t p ad
t e lt tie n ta lle n h e k je s, b ru g g e 
tjes, v lo n d ers e n ro o ste rs. H et
h e e ft d rie v e rsc h ille n d e n a 
m e n . In M a ru m b e g in t h e t als
M alijk sep ad , b ij N uis g a a t h e t
o v er in de O u d ew eg e n bij
N ie b e rt h e e t h e t ’t Pad.
T erw ijl d e w e th o u d e rs d rif
tig sc h e lp e n op h e t p a d schep
p e n n a d e r e n tw e e to e ris te n
o p d e fiets o v er h e t n u n o g
m o e ilijk b e g a a n b a re M alijk
sep ad . ”W e z ijn re g e lm a tig in

D e w e th o u d e r s B o e k e m a (lin k s) en M o lle m a s c h e p p e n e en la a g sc h e lp e n o v e r h e t pad,

Foto; Omke Oudeman

deze om geving, m a a r h ie r
z ijn w e n o g n o o it e e rd e r ge
w eest. H et is e rg m o o i”, ze g t
J a n G ro e n e n d ijk b e w o n d e 
re n d .
Ron Eek, e ig e n a a r v a n cul
tu u r te c h n is c h
lo o n b e d rijf
MGG M aru m , is blij d a t h ij de
o p d ra c h t v o o r de h erstel- en
o n d e rh o u d sw e rk z a a m h e d e n
a a n h e t p a d h e e ft gek reg en .
”Ilc b e n e r b e s t tr o ts op. H et is
e e n m o o i p ro ject. W e m a k e n
e r e e n sc h e lp e n p a d v an . Van
d e z o m e r k u n je h ie r goed
o v e rh e e n fietsen . V erd er ko
m e n e r n ie u w e k la p h e k je s en

fietsslu ize n . W a a r n ie u w raste rw e rk m o e t k o m e n geb ru ik en w e d u u rz a a m k a stan jeh o u t.” Eelcs b e d r ijf h e e ft o o k

v ie r k ilo m e te r p a d d o o r h e t
C oendersbos o n d e r h a n d e n
g e n o m e n . ”D it p a d s lu it d a a r
g o ed o p a a n .”

Oude w ens
Met de reconstructie van het
pad gaat een oude wens van
het gemeentebestuur maar
ook van Dorpsbelangen NuisNiebert in vervulling. Met de
pad-eigenaren is afgesproken
dat de gemeente het onder
houd voor haar rekening
neemt.
Zo is het behoud van het pad

gewaarborgd. Mede dankzij
de inzet van oud-wethouder
Berend Kingma (tevens eige
naar van een stukje pad) en
ambtenaar Martin van der
Kooi is het gelukt dit project
rond te krijgen. Eerdere po
gingen om het pad van de ei
genaren te kopen zijn op niets
uitgelopen.

Dat het Malijkse Pad hier als 'een pad van veertig eigenaren'wordt genoemd, is historisch gegroeid. De
wijze van kolonisatie en het daarbij behorende zogenaamde recht van opstrek stonden daar borg voor.
Zo kwamen de percelen naast elkaar te liggen, zoals in de paragrafen 6 e n y uitgelegd wordt
(afbeelding uit Dagblad van het Noorden, 6 april 2005).

3. Kerke(n)pad
“Zuinig zijn op markant historisch kerkepad”, is de titel van een artikel in het Nieuwsblad van
het Noorden, 1 december 1998, waarin onder andere vermeld wordt dat de gemeente Marum
aan Landschapsbeheer Groningen opdracht heeft gegeven een plan uit te werken, dat het
behoud van het Malijkse Pad - dat in Nuis Oude Weg heet en in Niebert ’t Pad wordt
genoemd - als recreatieve route moet garanderen.
“De historische waarde van het pad is echter groot, want het voormalig kerkepad voert door
een landschap, dat met de opstrekkende verkaveling, als geen ander in zijn soort, goed
bewaard is gebleven.” “Door dit voormalig kerkepad in ere te herstellen, kan de dreigende
teloorgang van een toegangspoort naar een rijk verleden worden voorkomen.” (Twee citaten
uit het artikel ‘Straatnaam: “Waar is hetHolmerpadgebleven? ”, in ‘Oud Nieuws’, een
uitgave van de Stichting Oudheidkamer Fredewalda, Tolbert, oktober 1996.)
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“Tussen beide landgoederen loopt ’t Pad, een fietspad dat van oorsprong een kerkepad is.”
(Uit Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen. Vijfparels in het Zuidelijk Westerkwartier.
Een gebiedsvisie van de Stichting Het Groninger Landschap, 2006. Met de beide
landgoederen worden de Coendersborg te Nuis en het Iwema Steenhuis te Niebert bedoeld.)
Als er één traject is, waar het pad geen kerkenpad is, dan is dat juist het gedeelte onder
Niebert en Nuis.
4. Verbindingsweg tussen boerderijen
“Het pad dat we nu volgen is een eeuwenoude verbindingsweg tussen boerderijen. Het loopt
van Marum naar Tolbert en is ruim zeven kilometer lang. Vroeger stonden langs de
provinciale weg door Nuis en Niebert nauwelijks huizen. De bewoning was geconcentreerd
langs ’t Pad.” (Delvigne, J.J., Breedveld, M., Van der Zwan, S., Routepunt 14 in Struunroute
4, Wandelen rond Marum, Herziene uitgave, Bedum, 2002.)

Links: Een deel van het pad ter hoogte van de Coendersborg in Nuis. Defoto is afkomstig
uit het weekblad 'Het Noorden in beeld'(uit de periode ig2j-ig^ 2). Rechts: De naamsverandering van
het pad ter hoogte van Nuis.

Het pad is inderdaad een verbindingsweg tussen boerderijen geworden. Uit het navolgende
zal blijken dat de ontwikkelingen in het Zuidelijk Westerkwartier op de ene plek net weer
even anders zijn geweest dan op de andere. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat
Tolbert, Niebert en Nuis als nederzettingen tot een groep van randveenontginningen behoren
(zie paragraaf 4). Die ontstonden daar, waar de natuur er de gelegenheid voor bood.
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3. De fysische basisstructuur
leder landschap in zijn oorspronkelijke, natuurlijke vorm heeft direct of indirect invloed uitgeoefend op
de intrede van de mens daarin. De eerste bewoners hebben zich aan dat landschap aangepast. Wat
onder invloed van natuurkrachten in de periode, voorafgaand aan menselijke bemoeienis, tot stand is
gekomen, noemen we de fysische basisstructuur. ‘Fysisch’ betekent: betrekking hebbend op de natuur.

Het oorspronkelijke landschap, gevormd door ijs, wind en water, is moeilijk te beschrijven
zonder het gebruik van topografische namen. De zandrug Vredewold, gelegen in het
Groninger Zuidelijk Westerkwartier, is eigenlijk een overgangsgebied tussen de Drentse
zandgronden en de Groninger kleigebieden.
Zandruggen, ontstaan door het schuiven van naast elkaar gelegen ijslobben, zijn in de fysische
basisstructuur (beeld)bepalende elementen. Na smelting van het landijs bleef een mengsel van
puin, gruis, zand en klei achter: keileem. De meest zuidelijk gelegen zandrug Vredewold werd
vestigingsplaats voor de dorpenrij Marum, Nuis, Niebert, Tolbert, Midwolde, Lettelbert en
Oostwold.

Een dwarsdoorsnede van de situatie in het Zuidelijk Westerkwartier met betrekking tot de fysische
basisstructuur (van links naar rechts is in werkelijkheid van noord naar zuid): A = de glaciale zandrug
Langewold; B = het laagveengebied met de Oude Riet tussen de zandruggen Langewold en Vredewold;
C = de glaciale zandrug Vredewold; D = een noordelijke uitloper van het Drents Plateau; E = een
hoogveenpakket, het laterzo genoemde 'Nyen Oorterveen'.

De laatste ijstijd was een periode zonder landijs. De ondergrond was permanent bevroren. Het
was droog en er kwamen grote luchtdrukverschillen voor. Zonder begroeiing, die
gronddeeltjes vasthield, kreeg de wind vrij spel. Een laag dekzand werd aangevoerd. Toen het
klimaat 10.000 jaar geleden warmer en vochtiger werd, steeg de zeespiegel en nam de
neerslag toe. Afgestorven plantenresten hoopten zich in lager gelegen delen op tot
veenpakketten. Zo ontstond laagveen tussen de zandrug Vredewold en de noordwestelijk
ervan gelegen zandrug Langewold.
Vanuit laagten ontwikkelde zich ook veen op de meer hoger gelegen zandgronden. Onder
invloed van voedselarm regenwater vormde zich een hoogveenpakket. Zo is het overgrote
deel van het dekzandlandschap in het Zuidelijk Westerkwartier bedekt geweest met veen.
Kreken en riviertjes voerden vanaf de hogere gronden overtollig water af naar zee. Zo
ontsprong de (Oude) Riet in het hoogveen ten westen van Marum. Het zeewater kwam steeds
hoger en drong steeds verder landinwaarts. Tot in het dal tussen Langewold en Vredewold
werden eb en vloed merkbaar. Door de stroming werd in het beekdal veen opgeruimd. Waar
het in de nabijheid van de geulen bleef liggen, werd klei afgezet: klei-op-veen. De eerder
afgezette keileem was er de oorzaak van dat het water niet in de bodem wegzakte. Het bleef
nat. Er ontwikkelden zich naast veenpakketten elzenbroekbossen. Het gevolg was een
woldvegetatie, verankerd in latere topografische namen als Langewold, Vredewold,
Wolddiep(je), Lucaswolde, Midwolde en Oostwold. Aan de zuidzijde van het Leekstermeer
komen namen voor als Roderwolde, Leutingewolde en Foxwolde.
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hoogte in m t.o.v. NAP
> 1 2.5 0 + NAP
1 2 .0 0 - 12.50
11.50 -12.00
1 1 .0 0 - 11.50
10.50-11.00
1 0 .0 0 - 10.50
9.50 -10.00
9.00- 9.50
8.50- 9.00
8.00- 8.50
7.50- 8.00
7.00- 7.50
6.50- 7.00
6.00- 6.50
5.50- 6.00
5.00- 5.50
4.50- 5.00
4.00- 4.50
3.50- 4.00
3.00- 3.50
2.50- 3.00
2.00- 2.50
1.50- 2.00
1.00-

1.50

0.50-

1.00

0.00 - 0.50 + NAP
0.50 - 0.00“

NAP

1.00- 0.50
1.50- 1.00
2.00- 1.50
2.50- 2.00
3.00- 2.50

E en fra gm en t van de hoogtelijnenkaart van de provincie Groningen, blad 4 ( Provinciale
Planologische Dienst Groningen, ig88). De sporen van de bouwm eesters ijs, wind en w ater zijn
hierop a f te lezen. De kerken Tolbert, Niebert en Nuis liggen alle min o f m eer op het hoogste
punt in hun omgeving. Ten tijde van het ontstaan van deze dorpen op de zandrug Vredewold
waren de hogere g ed eeltes - op deze kaart de lichtgele tot bruine kleuren - nog bedekt m et
hoogveen.
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4. Randveenontginningen
Wie het pad wil doorgronden en de bijbehorende structuren in het omringende landschap wil
herkennen, zal terug moeten naar de wortels. Dat is de tijd waarin begonnen werd met het oudste
beroep ter wereld: ontginnen. Iets meer dan duizend jaar geleden nam het omzetten van natuurland in
cultuurland op Vredewold een aanvang.

Randveenontginningen zijn volgens de Duitse geograaf Wassermann nederzettingen die daar
voorkomen ‘waar ongecultiveerde hoogveenmoerassen aan het nederzettingsgebiedgrenzen ’.
Het nederzettingsgebied is in dit geval de zandrug Vredewold. Tolbert, Niebert, Nuis en
Midwolde kunnen, samen met 17 Drentse wegdorpen, beschouwd worden als randveen
ontginningen. Allemaal als in een krans rondom het Drents Plateau gelegen. Ten tijde van het
ontstaan van de fysische basisstructuur was er van een provinciegrens tussen het Zuidelijk
Westerkwartier en Noord-Drenthe geen sprake. Voor de situatie op Vredewold was het ‘Nyen
Oorter veen’ bepalend (zie ook kaartfragnebt op bladzijde 8). Een hoogveenmoeras dat vanaf
het begin van de zestiende eeuw zo werd genoemd omdat de bewoners van de borg Nienoord
het in bezit hadden gekregen.
Nederzettingen bij of in het (hoog)veen kunnen het best vergeleken worden op basis van de
manier waarop het veen in het verleden door exploitatie werd ontsloten. Eerst is er het
streekdorp-op-zand, aan de rand van het hoogveen. Vanaf een zandrug werden zowel de
laagveengronden als het hoogveen ontgonnen. Vanaf het ontstaan in de middeleeuwen is deze
nederzettings-vorm volledig agrarisch. De randveenontginning (zie ook paragraaf 5) kent drie
exploitatievormen:
1. Bouwland
In randveenontginningen is sprake van akkerbouw op veen, de
zogenaamde bovenveencultuur. Door een fijnmazig
ontwateringssysteem, een intensieve bewerking van
de bovenlaag en het blootstellen ervan aan de
lucht klonk het veen in. Wateroverlast
was een onvermijdelijk gevolg.
- ■■
.-- "'
Een voorbeeld
Opstrekkende verkaveling
"
van een boerenkavel uit
bood in de eerste
"^ A ""-^*^""""""^ .
de randveenontginning
eeuwen
^ "'
Koekange tweehonderd jaar geleden.
' .
De tekening bestrijkt ongeveer vier
jk.
' '

kilometer, maar de totale opstrek is ongeveer zes
kilometer geweest. Die besloeg namelijk ook nog het 'veld',
waarvan het begin uiterst rechts zichtbaar is (tekening Herman
Dorgelo, Nieuwsblad van het Noorden, 12 september 1998).

'' ^
mogelijkheden nieuwe akkers aan te maken in het hoger gelegen veen. Het bouwland bleef op
peil, maar kwam daardoor steeds verder van ‘huis’ (= boerderij) te liggen. Op den duur waren
ingrijpender maatregelen nodig, die grote invloed zouden hebben op het ontstaan van het pad.
1. Groenlanden
De grootte van de veestapel, met als belangrijkste taak de mestvoorziening, bepaalde de
capaciteit van de akkerbouw. In de opstrekkende verkaveling van Tolbert, Niebert en Nuis
lagen de beste wei- en hooilanden in het beekdal van de (Oude) Riet, het Oude Diep
(Wolddiep) en de Matsloot. Door kappen en begrazing nam de bomengroei af en kreeg gras in
de lagere delen de overhand.
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Het steken van ‘groene’ plaggen voor bemesting van de akkers remde de bomengroei
eveneens. Gemeenschappelijk eigendom van weide- en hooilanden werd aangeduid als
‘meenscheren’, ‘gemene weiden’ en ‘mandeland’ (mandelig betekent gemeenschappelijk).
3. Het veld
Het veld was het nog niet ingezaaide of op een andere manier tot ontginning gebrachte deel
van de opstrek. Ongecultiveerde (hoog)venen werden tot 1500 gezien als een bijna
onuitputtelijke bron van nieuwe akkerlanden. Het veld in de randveenontginningen van
Tolbert, Niebert en Nuis heet na de komst van de Van Ewsums naar Vredewold het ‘Nyen
Oorter veen’. Voor de agrarische ontwikkelingen in en om Tolbert, Niebert, Nuis en
Midwolde is dit hoogveengebied (beeld)bepalend geweest. In het Coendersbos is nog een
klein stukje ervan aan de ontginningsdrang ontsnapt.

Restanten van 'het veld'in het Coendersbos te Nuis (2007).

Na de randveenontginningen ontstaan rond 1600 de door ondernemers aangelegde
veenkoloniën, met een kanaal als hoofdas. Zevenhuizen en Jonkersvaart zijn daar twee
voorbeelden van. Beide vormen komen in het ‘Nyen Oorter veen’ voor. Van de middeleeuwse
randveenontginningen op de zandrug Vredewold was die van Tolbert bijna zeshonderd jaar
ouder dan de commerciële turfgraverijen die er rond 1560 begonnen: aan de Oudestreek (‘de
Seven Huysen’) ten zuiden van het huidige Zevenhuizen.
Op de kaart van Petrus Karius uit 1617 (rechts)
strekt het Nyen Oorter veen zich uit in het
huidige grensgebied van zuidwest
Groningen en noordwest Drenthe. Aan de
oostzijde van dit veen liggen (van zuid
naar noord) Veenhysen, Norch,
Eyen (Een), Steenbergen, Rooden,
Munkehel (het voorwerk Terheijl) en
Roderwolde. Aan de noordwestzijde
gaat het om Marum, Nuyfi, Nyebert, Oldebert
(Tolbert), huis Bennickema (Benkema) en Mytwold
(Midwolde). Leeck en Nyen Oort (Nienoord) liggen in
het veenmoeras. Ten aanzien van Nienoord is dat niet juist.
De Van Ewsums bouwden hun optrekje nog net op Midwolder
zandgrond. Voor Karius ligt het van veel bomen voorziene Vrede
Wolt in Drenthe. De toenmalige cartografie stond
nog in zijn kinderschoenen. Wij weten inmiddels beter.
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5. Opstrekkende verkaveling
Na de kolonisatie van Vredewold zou vrij snel duidelijk worden dat het domein van de boer in de
randveenontginning rechtlijnig was ingedeeld en op individuele bedrijfsvoering was toegerust. Als langs
een liniaal aangelegd lijkt het een mathematische strokenverkaveling: lintbebouwing met de (houten)
behuizingen allemaal naast elkaar, ‘in het gelid’.

Een ander in het oog springende verschil met de oudere esdorpencultuur is het ‘recht van
opstrek’. In de randveenontginning is dat een eigendomsrecht, dat iedere grondbezitter heeft
op de voor en achter zijn in cultuur gebrachte landen gelegen onontgonnen gronden. Deze
moeten dan wel liggen binnen het verlengde van zijn zwet(= grens)sloten en binnen het
grondgebied van zijn kerspel (dorp, kluft, buurschap). Zonder volledig te zijn volgen hier
enkele kenmerken die het begrip ‘opstrekkende verkaveling’ inhoud geven:
• Toegepast sinds de tiende eeuw.
• Boerderijen liggen oorspronkelijk aan de rand van het veen, langs een weg, in een lint.
• De occupatie (= ontsluiting, bewoning en ontginning) van zo’n langgerekte zandrug leidt
tot strokenverkaveling met bewoning op de kavel. Een groot verschil met de
esdorpnederzettingen. Daar kwamen de boerderijen bij elkaar te staan, soms ver van de
akkers verwijderd.
• Niet alle gronden langs het lint worden direct verkaveld; ontginning vindt naar behoefte
plaats. Niet iedere boer ontgint evenveel.
• De opstrek- of strokenverkaveling is gericht op het verkrijgen van een zo eerlijk mogelijke
verdeling van de exploitatievormen bouwland, groengronden en het veld.
• De ontginning van het hoogveen vindt op Vredewold aan de achterkant (= ten zuiden) van
de boerenhoeven plaats.
• Het recht van opstrek geldt ook aan de voorkant van de boerderij; tot in het beekdal met
broekbossen en -moerassen.
• Akkerbouw en veehouderij in één hoevenstrook, want op ieder perceel zijn groengronden
nodig. De veehouderij staat wat mestvoorziening betreft in de randveenontginning in
dienst van akkerbouw.

Een dwarsdoorsnede van de Vredewoldse situatie met betrekking tot de primaire ontginningsas: 1 =
laagveenrivier met hooi- en weilanden, 2 = de primaire ontginningsas, waarop de eerste kolonisatie in
de vorm van weg- o f lintbebouwing plaatsvond, 3 = akkerbouw op veen, de zogenaamde
bovenveencultuur.
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6. De primaire ontginningsas
De Vredewoldse randveenontginningen zijn begonnen aan een primaire ontginningsas. Hieraan hebben
de eerste kolonisten zich gevestigd. Toen de zandruggen nog bedekt waren met veen is bewoning aan
de Oude Riet mogelijk geweest. Van randveenontginning was daar nog geen sprake. De primaire
ontginningsas, het licht slingerende bewoningslint op de Vredewoldse zandrug van toen, zal wat ‘route’
betreft niet veel hebben afgeweken van de huidige provinciale weg tussen Midwolde, Tolbert, Niebert,
Nuis en Marum.

Het lijnenspel in de opstrekkende verkavelingen stond haaks op de primaire ontginningsas.
Met de betekenis van de plaatsnamen in gedachten heeft de eerste kolonisatie in de omgeving
van Tolbert plaatsgevonden. Aanvankelijk lagen de boerderijen verspreid langs de
ontginningsas, zonder plaatsnaam. Waar steeds meer stroken naast elkaar bewoond raakten,
vond verdichting plaats. Daar is Tolbert, de oude buurt, als dorpsgemeenschap ontstaan. De
ontwikkelingen in Niebert zullen niet anders zijn geweest, maar waren het resultaat van een
volgende kolonisatiegolf. Nog weer later volgde Nuis.

Opstrekkende verkaveling onder Tolbert, Niebert en Nuis op de kaart van Huguenin uit 18 21. Op de
inzet linksboven de kerk van Tolbert in 200J.
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Kerkstichting
Met het stichten van een kerk werd de voortvarendheid van een kolonisatie vorm gegeven. De
kerk van Tolbert is van omstreeks 1200. Die van Niebert stamt uit het laatste kwart van de
veertiende eeuw. Dat lijkt beduidend later, maar bij de bouw zijn fundamenten van een houten
voorganger aangetroffen. In Nuis is de kerk in de eerste helft van de dertiende eeuw gebouwd.
De drie kerken liggen alle min of meer op het hoogste punt in de (dorps)omgeving.
De invloed van de kerk ging bij de nieuwe ontginningen verder dan alleen godsdienstige
zaken. De kerk vormde het volksleven, terwijl het volk mede vorm gaf aan het kerkelijke
leven. Welke andere instantie was er om de maatschappelijke belangen van het gewone volk
te beschermen? De toenmalige dorpspastoor zal een belangrijk aanspreekpunt zijn geweest.
Kolonisatie van nieuw land betekende een gezonde expansie van de bisschoppelijke macht.
Met het stichten van een kerkgebouw kwam tegelijk de kerspelindeling tot stand. Vanaf dat
moment moeten plaatsaanduidingen als ‘onder Tolbert’ gelezen worden als: onder de klokslag
van de Tolberter kerk. Dat kan in alle windrichtingen ten opzichte van het dorp geweest zijn.
De bouw van een godshuis vond plaats nadat de levensvatbaarheid van de nieuwe ontginning
was aangetoond. De kerken van Tolbert, Niebert en Nuis waren door de aanvankelijk
verspreide bewoning langs de primaire ontginningsas niet voor iedereen gemakkelijk te
bereiken. In herfst en winter werd kerkbezoek bemoeilijkt door onbegaanbaarheid van
zandwegen.
Toch stond de kerk aanmerkelijk dichter bij de mensen - en stonden de mensen dichter bij de
kerk - dan G.H. Ligterink ons in ‘Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit
het Groninger Westerkwartier’ (Groningen, 1968) wil doen geloven. De plaats van de kerken
van Niebert en Nuis ten opzichte van de inmiddels in zuidelijke richting verplaatste
boerderijen wordt daarin als volgt verklaard: “Merkwaardig is, dat beide karspels de kerk een
plaats hebben gegeven op een uit het gelid springende plek. Deze afzondering zou kunnen
wijzen op een zekere piëteit ten opzichte van het godshuis, dat men (letterlijk!) niet met
boerenhoeven op één lijn wilde stellen. ”
Wanneer kerkvorsten en hun lokale hoeders werkelijk zo zouden redeneren, hadden er meer
‘uit het gelid’ gestaan. Ligterink gaat er gemakshalve vanuit, dat de bewoningslijn ten zuiden
van de kerken van Niebert en Nuis de oorspronkelijke is geweest. Het (lange tijd) ‘uit het
gelid’ staan van beide kerken had echter een geheel andere, namelijk een agrarische oorzaak.
De bedrijfsvoering werd aan de zich wijzigende omstandigheden aangepast. Daarin paste
zelfs een verhuizing van de primaire ontginningsas naar een secundaire bewoningsas. In
Tolbert bleken de kerk en de dorpsbebouwing onafscheidelijk.
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7. Het pad als secundaire bewoningsas
Het voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende natuurlijke omstandigheden was een kwestie
van levensbelang. Na de primaire ontginningsas kwam er een secundaire bewoningsas. Het bouwland
was, als het meest bewerkelijke stuk land, te ver van de boerderij verwijderd geraakt. De boer verhuisde
er met zijn hele behuizing achteraan. Een proces dat rond 1400 in gang moet zijn gezet en ingrijpende
gevolgen met zich mee bracht. Er veranderde nogal wat.

Alle boeren aan de primaire ontginningsas kregen na verloop van tijd te maken met een
maaivelddaling van hun eerste ontgonnen akkers. Het veen klonk in ten gevolge van de
bewerking, de ontwatering en het blootstellen aan de lucht. Wateroverlast vanuit de
achterliggende veldgronden was daarna de grootste boosdoener. De reactie van de boeren
hierop was in eerste instantie defensief. De oudste veenakkers werden als permanent
bouwland opgegeven. Deze veranderden in schapenweiden en minder intensief gebruikte
bouw- of hooilanden, de zogenaamde ‘kampen’. Soms werden ze bestemd voor houtteelt. In
de achterliggende venen werden weer nieuwe akkers aangemaakt. Heide, veen en ruimte
genoeg.
Nadat de ‘truc’ van het omzetten van uitgewerkte akkers in ‘kampen’ meerdere keren was
toegepast, kwam de boerderij ongunstig ten opzichte van de nieuwe akkers te liggen. De
lengte-breedteverhouding van het bedrijfsperceel ging uit de pas lopen. Adequaat handelen
was een vereiste. Na de defensieve acties restte slechts een offensieve: het verplaatsen van het
gehele agrarische hebben en houden van de primaire ontginningsas naar een secundaire
bewoningsas. Handelen ‘op weg’ naar bedrijfsbehoud. De boer ging zijn akkers achterna. De
ontginningsvorm met opstrekkende verkaveling bleef in tact.

Een dwarsdoorsnede van de Vredewoldse situatie met betrekking tot de secundaire bewoningsas: 1 =
laagveenrivier met hooi- en weilanden, 2 = de primaire ontginningsas waaraan in Niebert en Nuis alleen
de kerken bleven staan, 3 = tot kampen gedegenereerde akkers, 4 = de secundaire bewoningsas, het
pad, waaraan de boerderijen herplaatst zijn, 5 = akkerbouwop veen, de zogenaamde
bovenveencultuur. De getekende situatie is in Tolbertin hoofdzaak van toepassing op het Holmerpad. In
het dorp bleven de boerderijen en de kerk bij elkaar staan.

Verschil in ontginningsdrang aan de primaire ontginningsas
De primaire ontginningsas lag op de grens van het individueel en het gemeenschappelijk
gebruik van de gronden. Dat was de vroegere scheiding tussen de hogere cultuurgronden en
de lagere groenlanden. Niet iedere boer had tot het moment van verhuizen evenveel
ontgonnen. Dat wisselend patroon weerspiegelt zich (nog steeds) in de verschillende
afstanden tussen het pad en de primaire ontginningsas. Die afstand bedraagt:
• in Marum (gemeten bij de Holtrop- of Pierswijk) ongeveer 375 meter;
• in Nuis (bij de Coendersborg) ongeveer 250 meter;
• tussen Niebert en Nuis (bij de Hagedoornsweg) ongeveer 500 meter;
• in Niebert (bij het Iwema Steenhuis) ongeveer 125 meter;
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•
•
•

tussen Niebert en Tolbert (bij de Halbe Wiersemaweg) ongeveer 400 meter;
in Tolbert (aan de Tolbertervaart) ongeveer 250 meter;
tussen Tolbert en Midwolde (langs de Oude Postweg) ongeveer 750 meter.

Met name tussen Niebert en Nuis ontstonden aan het pad behoorlijke
verschillen in ontgonnen cultuurland. Vandaar dat de secundaire
bewoningsas er een grillig karakter vertoont. Aan het
Holmerpad zijn de individuele verschillen

Tot de ingrijpende verhuizing van de boerenbehuizing in zuidwaartse richting was de primaire
ontginningsas bewoningsas en hoofdontsluiting. Alleen de laatstgenoemde functie bleef over.
Waar de bewoning verdween, bleef het verkeer. Wat intensiteit ervan betreft moet gewezen
worden op een middeleeuwse situatie. In 1593 is er een groot Spaans leger langs getrokken.
De oudste zandweg op Vredewold is altijd ‘Heerweg’ gebleven. ‘Heer’ betekent niet alleen
‘bestemd voor het leger’, maar ook ‘openbaar’: voor en door iedereen en elk vervoermiddel te
gebruiken. Op een kaart uit 1800 wordt niet voor niets melding gemaakt van een ‘Publike o f
Heere weg tusschenMidwolde, Tolbert en de Leek’.
Voordat er van een secundaire bewoningsas sprake was, moesten de bewoners aan de
primaire ontginningsas wel een uiterst belangrijke beslissing nemen. In alle aandacht voor de
landschappelijke gevolgen moet het menselijke aspect niet ondersneeuwen. Daar zullen heel
wat nachtjes over geslapen zijn. Niets doen betekende bedrijfsbeëindiging. Daar zat niemand
op te wachten. Door het verplaatsen van de boerderij in de eigen opstrek in zuidelijke richting
bleven de ontginningsmogelijkheden optimaal. Verhuizing sloot beter aan op een nieuwe
generatie veenakkers. De oude en te natte waren inmiddels gedegenereerd tot heischrale
weidekampen.
Door het plaatsen van een nieuwe boerenhoeve veranderde de erfindeling eveneens. De
kampen, die eerst achter de boerderijen lagen, kwamen nu ten noorden, aan de voorzijde
ervan terecht. Tegenwoordig is het verplaatsen van een boerderij niets nieuws. In menig plan
om te komen tot ruilverkaveling behoort zoiets tot de basisvoorwaarden. De geschiedenis
herhaalt zich.
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Foto links: Een deel van 't Pad ten westen van het Iwema Steenhuis te Niebert (2007).
Op de rechterfoto de eigen ontsluiting van boerderij Holmerpad 5 te Tolbert; de verbinding tussen de
voormalige secundaire bewoningsas (midden achter) en de primaire ontginnings- en ontsluitingsas, nu
De Holm (2007).

Het pad een feit
Na verloop van tijd lag het pad er. Daar zullen jaren, wellicht eeuwen over verstreken zijn.
Dan is er een moment waarop het mogelijk moet zijn geweest over het het pad van Tolbert
naar Marum te kunnen gaan. Een verbindingsweg tussen de aanliggende boerderijen. Het pad
uitroepen tot de oudste verbindingsweg in Vredewold is niet juist. Dat staat ook in schril
contrast met de ‘breedte’ en de grilligheid ervan. Het pad heeft nooit een zogenaamde wegfunctie gehad. Daarvoor is het te smal, soms erg bochtig en ongeschikt voor ‘groot’ verkeer.
Iedere boerenhoeve had of kreeg een eigen ontsluiting. Een stelsel van particuliere of
mandelige ‘menwegen’ verbond de boerderijen aan het pad met de primaire ontginningsas.
Lange opritten over de (eigen) opstrek markeren nog steeds het lijnenspel in deze voormalige
randveenontginningen.
In het Holmerpad en de Zuiderweg worden de begrippen ‘weg’ en ‘pad’ op de juiste manier
gebruikt. Een pad is volgens van Dale ‘een smalle weg ontstaan door voetstappen van mensen
of dieren die erlangs gegaan zijn’. In geen geval geschikt om verkeer af te handelen. Bij een
weg is sprake van ‘een smalle strook grond in een landschap, gebruikt en geschikt gemaakt
voor het verkeer, de verbinding van de ene plaats tot de andere’. De boeren aan de Zuiderweg
hadden geen ‘eigen weg’ naar de primaire ontginningsas nodig. De Zuiderweg was behalve
secundaire bewoningsas ook verbindingsweg (tussen Tolbert en Leek) geworden.
Kerken in Niebert en Nuis ‘uit het gelid’
Tot het moment van opschuiven der bebouwing in zuidelijke richting waren de boerderijen
van hout, klei en stro en de kerken van steen gemaakt. Hoewel de beslissing om op basis van
bedrijfsbehoud te gaan verhuizen niet gebagatelliseerd mag worden, gaat zoiets uitvoeren
zonder stenen muren aanzienlijk gemakkelijker. De kerken van Niebert en Nuis bleven
daarom waar ze altijd hadden gestaan: vanaf dat moment ‘uit het gelid’, zonder dat daar een
kerkelijke overheid aan te pas was gekomen. Tegen het einde van de negentiende, begin
twintigste eeuw zou er verandering in deze situatie komen. In de tussenliggende tijd hebben
de bewoners onder Niebert en Nuis hier mee leren leven.
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De kerk van Nuis lijkt in 1942 nog steeds 'uit het gelid'te staan.

De kerken stonden aan de primaire ontginningsas en bleven daar staan. ‘Kerke(n)pad’ gold in
geen geval voor de kerken van Niebert en Nuis. Via een kerkenpad moet je bij de kerk kunnen
komen. Dat was hier niet het geval. Tolbert is wel altijd kerkdorp gebleven, met permanente
bewoning rondom de kerk. Het Holmerpad en de Zuiderweg liepen naar de kerk van Tolbert
toe. Deze twee trajecten kregen een dubbelfunctie. Nadat ze als secundaire bewoningsas
waren ontstaan, werden ze ook kerke(n)pad.
Het pad als secundaire bewoningsas bracht ingrijpende veranderingen met zich mee. De
landbouwers zochten het, waar de ruimte dat toeliet, ‘hogerop’. Dat was destijds de enige
manier om hun bedrijf draaiende te houden. Op basis van negentiende-eeuws kaartenmateriaal
is wel eens te snel de conclusie getrokken dat de bewoning aan het pad de eerste moet zijn
geweest. Ten onrechte. Het voortdurend veranderende landschap eiste steeds andere
aanpassingen. Behalve secundaire bewoningsas werd het pad de verbinding tussen de daaraan
geplaatste boerderijen.
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8. Uitzonderingen op een regel
Wie de dorpsontwikkelingen van Nieberten Nuis door de eeuwen heen gaat verklaren aan de hand van
betrouwbare kaartbeelden uit de eerste helft van de negentiende eeuw, kan gemakkelijk tot de
conclusie komen dat het ooit allemaal aan ’t Pad, de Oude Weg en het Malijkse Pad moet zijn
begonnen. Aan de primaire ontginningsas, de huidige provinciale weg, stonden op de kaart van
Huguenin uit 1821 in Niebert en Nuis nauwelijks huizen. Dat zou pas tegen het einde van de
negentiende eeuw weer veranderen. Bijna net zoals het ooit begonnen was.

De kerken van Niebert en Nuis aan de huidige provinciale weg en alle andere bebouwing aan
het Holmerpad, ’t Pad, Oude Weg en Malijkse Pad; in de Vredewoldse randveenontginningen
was dit in de negentiende eeuw tussen Tyolbert en Marum de eindfase van een lang,
historisch proces. Een proces op basis van ontginningen, dat in de middeleeuwen een aanvang
hadden genomen. De hiervoor beschreven ontwikkelingen vanaf de tiende eeuw tonen dat
aan. Te lang, en niet door onderzoek gestaafd, is aangenomen dat het pad de primaire
ontginningsas was. Het pad is wel oud, maar niet het oudste! Door plaatselijke uitzonderingen
op de regel, dat randveenontginningen gekenmerkt worden door een of meerdere definitieve
verplaatsingen, is de verwarring alleen maar toegenomen. In Roderwolde en Koekange
bijvoorbeeld kregen dergelijke verplaatsingen wel een definitief karakter.
Roderwolde en Koekange
De toenmalige kerk van
Roderwolde stond in 1821
niet in het dorp, maar
eenzaam en alleen op wat
ooit de meest noordelijke
Rowolmer ontginningsas
moet zijn geweest. De
kerklocatie is op de kaart
van Huguenin aangegeven
met een rode + bij de
laatste e van de plaatsnaam
‘Rhoderwolde’. Het dorp is door voortschrijdende ontginningen, maaivelddaling en
wateroverlast opgeschoven in de richting van een zuidelijker gelegen plek: de huidige locatie.
Op dit kaartbeeld is dat ten westen van de ‘Waalborg’. Koekange heeft een identieke
ontwikkeling gekend. In Roderwolde en Koekange zijn de secundaire bewoningsassen
‘uitgegroeid’ tot (hoofd)locaties; de huidige bebouwde kommen. De kerken zijn daar,
respectievelijk in 1831 en 1834 als laatste bouwwerken vanaf de primaire ontginningsas, aan
toegevoegd.
Niebert en Nuis
Van een definitieve opschuiving is het onder Niebert en Nuis nooit gekomen. De kerken staan
weer ‘in het gelid’ zonder dat die zelf verplaatst zijn. Vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw heeft een verschuiving in bebouwing plaatsgevonden in de richting van de
primaire ontginningsas. Weer terug naar waar het ooit begon, naar de wortels van Niebert en
Nuis. Het is een ‘opschuiven’ vanaf de secundaire bewoningsas in noordelijke richting,
zonder dat de bebouwing aan die secundaire bewoningsas daardoor verdween. De huidige
provinciale weg bood als vestigingsplaats meer mogelijkheden voor burgers, neringdoenden
en andere bedrijvigheid. Boerderijen staan er nu ook (weer).
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Het pad was ook niet geschikt om tot ontsluitingsweg uit te groeien. Als oude
verbindingsweg tussen de daaraan gelegen boerderijen ademt het nog steeds een
(laat)middeleeuwse sfeer uit. Terecht, omdat het pad als secundaire bewoningsas ooit een
belangrijke schakel in het bedrijfsbehoud voor de Vredewoldse boeren in de
randveenontginningen was.

Een dwarsdoorsnede van de Vredewoldse situatie na het opschuiven van de bewoning in noordelijke
richting: i = aan de primaire ontginningsas kwamen in Niebert en Nuis de kerken weer 'in het gelid' te
staan; 2 = aan de secundaire bewoningsas, het pad, bleven boerderijen staan.

Tolbert, net even anders
Waar Niebert en Nuis een uitzondering op de regel van definitieve verplaatsingen vormden, is
de dorpsontwikkeling van Tolbert weer een uitzondering op die uitzondering. Veranderend
landschap in de directe omgeving had hier geen invloed op ligging van ‘de oude buurt’. Vanaf
het begin en altijd op dezelfde locatie gelegen, waren behuizingen en de kerk onafscheidelijk.
Het Holmerpad, ook hier als secundaire bewoningsas ooit een noodzakelijke aanpassing in de
agrarische bedrijfsvoering, heeft herhaaldelijk ten onrechte de status gekregen die De Holm
eigenlijk verdiende. Daar stonden de eerste boerderijen en niet aan het Holmerpad.
In tegenstelling tot in Niebert en Nuis zijn het Holmerpad en de Zuiderweg niet aan Tolbert
‘voorbij’ gegaan. Zij bogen beide af in de richting van het dorp, als door een magneet
aangetrokken. Waar in Niebert en Nuis de kerken lange tijd eenzaam aan de primaire
ontginningsas hebben gestaan, stond die van Tolbert nooit ‘uit het gelid’. Tolbert is in 1025
jaar veranderend landschap altijd de ‘Olde Berth’ gebleven. Met het Holmerpad naar het dorp
in plaats van er onderlangs.
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9. Hoe het Holmerpad verdween
Tolberter en andere boeren in de Vredewoldse randveenontginningen hebben de afhankelijkheid van de
natuurlijke omstandigheden eind negentiende eeuw definitief van zich afgeschud. Wat eeuwenlang op
wederzijdse beïnvloeding met allerlei aanpassingen uitdraaide, is vanaf die tijd eenrichtingverkeer.
Machines, scholing en kunstmest luidden de beheersbare fase in. Prikkeldraad maakte houtsingels
overbodig. Dat het door houtwallen gevormde coulisselandschap er nog is, komt voort uit natuur- en
landschapsbeschermende maatregelen. Ten zuiden van Tolbert, ten oosten van de Tolbertervaart, is
daar niets meer van te zien ten gevolge van een niet-agrarische bestemming die aan dat gebied is
gegeven.

In de dorpen Niebert en Nuis schampt nieuwbouw ’t Pad en de
Oude Weg. De voorheen agrarische ruimte tussen primaire
ontginningsas en de secundaire bewoningsas is daar volgebouwd.
Ten zuiden van de Hoofdstraat in Tolbert is door woningbouw,
industrie en wegaanleg het Holmerpad vanaf de kerk tot aan de
Tolbertervaart volledig weggevaagd. Enkele daaraan gelegen markante
boerderijen zijn voor de aanleg van het industrieterrein ‘Oldebert’ gesloopt.

Stille getuigen van wat eens een secundaire bewoningsas was:
verschillende hekjes, soms totaal omgeven door struikgewas.
Hier en daar is nog een stukje Holmerpad waar te nemen, zoals
op de foto rechtsonder bij Holmerpad 7 (2008).
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Toen de gemeente Leek in de tweede helft van de twintigste eeuw geen ambtenaren meer ‘op
pad’ stuurde om het verplichte onderhoud te controleren, was het snel met het Holmerpad
gedaan. Het was namelijk een ‘schouwbaar’ pad. Iedere aanwonende had de plicht zijn deel in
goede staat te houden. Toezicht verdween, gebrek aan onderhoud verscheen. Aanwonende
boeren keken er niet of nauwelijks meer naar om.

De situatie aan het voormalige Holmerpad ter hoogte van de boerderij Holmerpad 5 in 2008. De linker
foto toont een nog zo goed als g aaf stukje Holmerpad in oostelijke richting. Pal ten westen ervan - dat
is een kwestie van ter plekke 180° draaien op de verbindingsweg tussen de boerderij aan het Holmerpad
en De Holm - is ook een gedeelte van het voormalige Holmerpad zichtbaar: volledig door struikgewas
overgroeid (foto rechts, achter de paal in het midden en links van de afrastering).

Na verloop van tijd werd het Holmerpad bij de eigen percelen getrokken. Een uiterst smalle
strook land, waarin belangrijk cultureel erfgoed uit de randveenontginning was opgeslagen,
ging verloren.
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10. Voorheen het Holmerpad; op weg naar een tweede leven?
Open landschappen worden steeds schaarser. De ‘verrommeling’ van Nederland wordt inmiddels
onderkend. Ondanks dat gaan eeuwenoude natuur- en cultuurlandschappen, die in een proces van
meer dan duizend jaar zijn ontstaan, soms in luttele jaren onherstelbaar op de schop. Hopelijk is het
voormalige Holmerpad een beter lot beschoren. De voortekenen zijn gunstig.

Het gebied ten westen van de Tolbertervaart, waarin het Holmerpad is gelegen, komt wellicht
voor woningbouw in aanmerking. In het ‘Structuurplan Leek/Roden’ (2007) wordt
aangegeven dat de houtsingels het uitgangspunt vormen voor nieuwe bebouwing. De folder
wil zelfs doen geloven dat het een uitgangspunt is de bestaande kwaliteiten van een
gevarieerd landschap te behouden en dat nieuwe waar mogelijk worden ontwikkeld. Termen
als ‘buurtjes met een dorps karakter’, ‘dorps wonen’ en ‘landelijk dorps wonen’ kunnen
echter niet verhullen dat met het toekomstig ‘ontspannen wonen en werken in groene dorpen’
ten westen van de Tolbertervaart een meer dan duizend jaar oud
randveenontginningslandschap aan verstedelijking ten onder gaat. Dat zou dan moeten
gebeuren in een strook, waarin zo goed als alle zichtbare elementen uit de Tolberter
randveenontginning ‘opgeslagen’ liggen; bewijzen dat het land er voortdurend in staat van
verandering moet zijn geweest:
1. De Holm
Van de primaire ontginningsas is het wegdek op De Holm (‘holm’ betekent ‘hoogte’) aan de
tijd aangepast. In de negentiende eeuw verhard tot ‘kunstweg’ is na 1984 ook de tot fietspad
getransformeerde trambaan geasfalteerd. De Holm was de plek, waar de eerste kolonisten zich
vestigden die van Tolbert de ‘oude buurt’ hebben gemaakt. Het beeld van lintbebouwing is er
nog steeds.
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2. Het Holmerpad
Ten zuiden van De Holm liggen nog ‘splinters’ van het Holmerpad. Met een beetje goede wil
is de ruim zeshonderd jaar oude secundaire bewoningsas in ere te herstellen. Lopend of op de
fiets van de Tolbertervaart tot aan Marum over een pad, waar het lijkt als of de tijd heeft
stilgestaan.
Omdat stuwende krachten verantwoordelijk waren voor opeenvolgende transformaties bleef
de landbouwers aan de primaire ontginningsas op den duur niet veel anders over dan hun heil
‘hogerop’ te zoeken; de enige manier om hun bedrijf draaiende te houden. Het voormalige
Holmerpad was van deze middeleeuwse ‘overlevingsstrategie’ een zichtbare exponent en zal
dat weer kunnen worden. De alom aanwezige individuele of mandelige opritten - haaks op
het Holmerpad en overwegend zuid-noord gelegen - maken deel uit van deze secundaire
bewoningsas uit de veertiende/vijftiende eeuw.
3. Het coulisselandschap
Ten oosten van de Tolbertervaart zijn door woningbouw houtwallen en -singels in
dorpsuitbreidingen opgegaan. De elzenrijen staan nog tussen de behuizingen, maar wie
herkent ze nog als veekering? Tot het prikkeldraad die functie overnam, namen doornige
hagen de functie over van de nutteloos geworden drooggevallen sloten. Bomen, die het gebrek
aan onderhoud overleefd hebben, geven het landschap van toen een ‘aangekleed’ imago. Ten
westen van de Tolbertervaart is dit coulisselandschap in samenhang met een eventueel
hersteld Holmerpad en de eveneens aan randveenontginningen gerelateerde opstrekkende
percelen te aanschouwen en te beleven.
Een tweede leven?
De strijd tegen de natuurlijke elementen, zoals die bijvoorbeeld in de randveenontginningen
van Vredewold is geleverd, wordt al te vaak bedreigd door de weigering om werkelijk in het
gecompliceerde en dikwijls pijnlijke bestaan van onze voorouders door te dringen. De
afsluiting voor iedere mogelijke ervaring uit het verleden wordt meestal verdrongen door
alleen maar te denken vanuit het bolwerk ‘hier en nu’. Dat is de mening van Geert Mak in De
goede stad (2007).
Daardoor verdwijnt de identiteit, de kleinschaligheid en de diversiteit van het landschap.
Cultureel erfgoed, dat door eeuwenlange ontwikkelingen in samenspel tussen mens en natuur
is ontstaan. Het verheugt de CGML (Commissie Gemeentelijke Monumenten Leek) dan ook
dat de gemeente Leek pogingen in het werk stelt het voormalige Holmerpad in ere te
herstellen, hetgeen is weergegeven in het college-programma van B&W van de gemeente
Leek 2006-2010. Onder ‘Programma 8 Recreatie en Groenvoorzieningen’ staat vermeld:
8.3 Herstel Holmerpad
In deze bestuursperiode wordt gestreefd naar het herstel van het Holmerpad in zijn
oorspronkelijke functie in aansluiting op het Malijksepad tussen Niebert en Marum. Daarbij
wordt samengewerkt met de oudheidkundige vereniging Fredewalda en de betrokken
grondeigenaren.
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Hoewel de ‘aanbeveling’ boven onderstaande foto (Dagblad van het
Noorden, 11 oktober 2005) vanuit de buurgemeente Marum anders
doet vermoeden, is discussie over herstel van het Holmerpad binnen het
gemeentehuis van Leek eerder in gang gezet. Met als resultaat ‘opname’
van herstel van het Holmerpad in het genoemd collegeprogramma.

M aru m is kSaar met het Malijksepad, nu Leek nog
«

f

a

Uit een deel van het onderschrift bij deze foto (Walter Kobus) blijkt dat de verschillende meningen over
het ontstaan van in dit geval het Malijkse Pad nog niets aan betekenis hebben ingeboet:"Het Malijkse
Pad was in de Middeleeuwen wat de Ay nu is: een onderdeel van de belangrijke route van Groningen
naar Amsterdam. Het is ooit aangelegd als verbinding tussen Malijk (bij Marum) en Tolbert."
Een misvatting, zoals reeds is gebleken. Als secundaire bewoningsas was het 'slechts'een
bewandelbare verbinding tussen aanliggende boerderijen en geen ontsluiting. Het Vredewoldse
landschap heeft zijn herkenbaar uiterlijk gekregen door het randveenontginningsprincipe 'recht van
opstrek'. Daarbij heeft de mens zich vanaf de middeleeuwen laten sturen door de mogelijkheden en
onmogelijkheden van zijn omgeving. De meest rigoureuze ingreep, waarde boeren onder Tolbert,
Niebert en Nuis mee te maken hebben gekregen, was een totale bedrijfsverplaatsing. Vandaar het pad
tussen Tolbert en Marum, waarhet Holmerpad een onderdeel van is geweest.
Op de inzet de bordjes die het begin van 't Pad markeren ter hoogte van de Halbe Wiersemaweg.
'Honden aan de lijn'is erna i i oktober 2005 als tekst aan toegevoegd (zie hiervoor ook defoto op
bladzijde 2).

Wanneer het Holmerpad daarmee z’n openbare karakter van weleer terug zou krijgen, is er
sprake van een sterke cultuurhistorische beelddrager met betrekking tot de Tolberter
randveenontginning. Moge de hartenkreet “Holmerpad bestaat nog! Waar wonen wij anders
aan?” (zie afbeelding op bladzijde 1) zo spoedig mogelijk voor het gehele traject tussen de
Tolbertervaart en de Halbe Wiersemaweg werkelijkheid worden.
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Daarmee wordt niet alleen voorkomen dat mensen door het struikgewas op zoek gaan naar
iets dat er (nog) niet is, zoals door aanwonenden van het Holmerpad in hetzelfde artikel in het
Dagblad van het Noorden van 22 oktober 2004 wordt verwoord. Het Holmerpad geeft het
landschap tevens zijn identiteit terug. Het zal een waardevol cultuurhistorisch
landschapselement vormen, dat een rol kan spelen in de educatieve en toeristische beleving
van het unieke landschap op en ten zuiden van de zandrug Vredewold: de
randveenontginningen onder Tolbert, Niebert en Nuis in samenhang met de
hoogveenontginningen van Jonkersvaart en Zevenhuizen. Een gebied met een hoog
monumentaal landschapsgehalte.

Behalve de hekjes - al o f niet verroest en 'verborgen' in weelderig groeiend struikgewas - en de
bespaard gebleven korte tracés van het voormalige Holmerpad was erin ig g jn o g een ander spoor.
Een deel van het traject van de secundaire bewoningsas onder Tolbert was in dat jaar te traceren op het
terrein van de toen nog bomenkwekerij 'de Holmhorst'. En wel vanuit de lucht. Rechts en boven op de
luchtfoto staat de dorpsbebouwing van Tolbert afgebeeld. Bij de rechter gele pijl 'begint'het Holmerpad
aan de Tolbertervaart. In de tweede opstrek van links, bij de linker gele pijl, is de loop van het
voormalige Holmerpad, wellicht na de zoveelste bewerking van de grond, moeiteloos in lichtere kleuren
a f te lezen. Een prachtig 'landspoor'.

Sommige sporen laten zich moeilijk wissen, zoals uit bovenstaande foto blijkt. Hopelijk geldt
dat over afzienbare tijd voor het gehele Holmerpad.
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