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e landbouw in
Oosterhesselen,
Gees en Zwinderen
. . . en de boer hij ploegde voort . . .

Gerrit Hegen
De geschiedenis van de landbouw in Oosterhesselen, Gees en Zwinderen begint ongeveer 4000 jaar v.Chr. De komst van de eerste boeren in dit gebied betekent het begin
van een ontwikkeling die doorloopt tot op de dag van vandaag.
De eerste boeren
Vanaf ongeveer 3800 tot 3600 jaar v.Chr., tijdens het Midden Neolithicum, waren de hunebedbouwers het eerste volk dat op grote
schaal landbouw en veeteelt ging bedrijven.
De hunebedbouwers behoorden tot de zogenaamde Trechterbekercultuur. Ongeveer 4000
jaar eerder was de overgang van jacht, visserij en verzamelen naar akkerbouw en veehouderij in Zuidwest-Azië al op gang gekomen.
Deze nieuwe economie breidde zich later ook
uit naar Europa. Door immigratie en door
de overname door plaatselijke jagers en vissers van de gebruiken van buurvolken, die er
al vertrouwd mee waren, kwam deze nieuwe
economie ook op het Drents plateau terecht.
Lang voor de eerste boeren verschenen, waren
hier echter al menselijke activiteiten, gezien de
vondsten van voorwerpen van de Hamburgcultuur (13000-11500 v.Chr.) bij Gees en Oosterhesselen en van geïmporteerde stenen wiggen uit ca. 5000 v.Chr. bij Gees en Zwinderen.
De eerste 3000 jaar
De periode van 3500 tot 500 jaar v.Chr. omvat het Neolithicum, de Bronstijd en de Vroege IJzertijd. Voor akkerbouw werden in deze
periode aanvankelijk op hoger gelegen gron-

Boven: IJzertijdboerderij
Onder: Celtic fields, zoals ook bij Oosterhesselen en Gees voorkwamen.
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Middeleeuwse
ploeg

den steeds nieuwe stukken bos gekapt en werd
vegetatie verbrand voor bemesting (brandcultuur). Begrazing vertraagde de herbebossing
en leidde langzaam maar zeker tot het ontstaan
van heidegrond en schrale graslanden. In de
beekdalen was oerwoud aanwezig. Nederzettingen ontstonden op hoger gelegen gronden
in gebieden met een van nature goede ontwatering en met geschikte gronden voor akkers
en weiden in de omgeving. Akkerbouw en veeteelt werden nu de voornaamste middelen van
bestaan, de jacht speelde nog slechts een bijrol. Er werd emmertarwe, onbedekte gerst en
gierst verbouwd. De grond werd bewerkt met
een zogenaamd eergetouw, ook wel haakploeg
genoemd.
In de late Bronstijd ontstonden de zogenaamde Celtic fields, ook wel raatakkers genoemd.
Dit waren kleine rechthoekige of vierkante
akkertjes (perken), omgeven door walletjes
met struikbegroeiing. Nabij Gees lagen Celtic
fields aan de Tilweg (ter plaatse van het huidige
Staatsbos). Bij Oosterhesselen zijn sporen van
Celtic fields gevonden in het Achterste Veld
en in het bos bij havezate De Klencke. De
perceeltjes dienden als akker- en weidegrond
of lagen braak en werden in wisselbouw gebruikt. Als de bodem uitgeput raakte werden
weer nieuwe akkertjes aangelegd. De boerderijen stonden ook op deze akkertjes. Een voorbeeld van zo’n boerderij is te zien bij Orvelte,
waar een zogenaamde ijzertijdboerderij is nagebouwd.
Het rund was waarschijnlijk het belangrijkste
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huisdier, maar schapen, geiten en varkens zullen ook gehouden zijn. In de vroege Bronstijd (ca. 2000 jaar v.Chr.) werd rundvee voor
het eerst in de winter op stal gezet. Daarvóór
werd het binnen omheiningen gehouden. De
boerderijen stonden solitair of in kleine nederzettingen, vaak met een centrale plaats voor
hunebedden. Grafmonumenten (grafvelden,
grafheuvels, urnenvelden) werden meer verspreid over het landschap aangelegd. In verband met uitputting van akkers werden nederzettingen na verloop van tijd verplaatst.
500 jaar v. Chr. – 800 na
Chr.
In het boek Geschiedenis van Drenthe noemt prof.
dr. Harm Tjalling Waterbolk, hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, dit de periode dat Drenthe vorm krijgt. In
de Midden-IJzertijd ontstond een nederzettingenpatroon met buurtschappen binnen vaste
territoriale eenheden (de latere marken). Veenvorming, verminderde vruchtbaarheid van de
Celtic fields en het ontstaan van zandverstuivingen door het te intensief beweiden van heidevelden konden het bewoonbare gebied verkleinen.
In de Romeinse tijd stopte het gebruik van
Celtic fields en ontstonden percelen landbouwgrond met een patroon van wegen vanuit de nederzettingen. De bemesting werd
geleidelijk aan verbeterd door gebruik van
plaggenmest en er kwamen betere vormen
van de haakploeg. De belangrijkste gewassen
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Op den Esch,
schoolplaat

waren emmertarwe en bedekte gerst. Verder
werden dederzaad (een oliehoudend zaad, ook
wel huttentut of vlasdodder genoemd) en later
ook vlas en rogge verbouwd.
Middeleeuwen
Een belangrijk verschil tussen de periode vanaf 800 jaar na Chr. (Vroege Middeleeuwen) en
de periode daarvoor was dat nederzettingen
niet meer van plaats veranderden. De eerste
vermeldingen van Oosterhesselen en Gees in
oude stukken dateren van 1207, terwijl Zwinderen voor het eerst in 1217 wordt genoemd.
Met de uitbreiding van het christelijk geloof
werd in de Late Middeleeuwen de kerk in Oosterhesselen gebouwd en ontstonden de dorpen met boerderijen zoals we die nu kennen:
rond de kerk of rond de brink. Soms kwam er
een wegdorpvormige uitbreiding, die in Gees
nog te herkennen is. De akkers kregen door
de plaggenbemesting een definitieve plek. Zo
ontstonden de essen, die door ontginningen
van heideveld verder werden uitgebreid. Rond

De es van
Gees. Bij het
dorp blokvormige akkers
en verderop de
strookvormige akkers.
A,B,Cbrinkrestanten. RB (rijkenbrinken)
en KB (keuterbrinken) op
de rand van
het dorp en
het beekdal.
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de essen werden wallen aangelegd die werden
beplant met bos. Ook waren er opgaande bossen die hout leverden voor de bouw van boerderijen. Bos kwam ook voor in de beekdalen,
die sinds de Middeleeuwen als wei- en hooiland werden gebruikt. Rundvee werd nu hier
geweid en niet meer op het (heide)veld, dat in
kwaliteit achteruitging. Waar schapendriften lagen ontstonden zandverstuivingen, die een bedreiging vormden voor de akkers op de es. De
zandverstuivingen leidden ook tot een toenemende begrazingsdruk op de resterende heidevelden. De Drentse essen hadden meestal
een kerngedeelte met korte akkers in een blokstructuur, aansluitend aan de dorpskern, en
aan de zijden van het dorp gelegen gedeelten
met langere, in grote groepen bijeen liggende

percelen.
Oosterhesselen, Gees en Zwinderen zijn ontstaan tussen de hoger gelegen gronden (de
latere essen) en de beekdalen. Achter de essen en de beekdalen lag het (heide)veld. Deze
structuur is nog altijd te herkennen. In de Late
Middeleeuwen werden rogge, gerst en haver in wisselbouw verbouwd. Ook vlas, tuinbonen en erwten kwamen voor. Verder deed
het paard zijn intrede op de boerderij. Door
de komst van betere ploegen verbeterde de
grondbewerking.
De periode 1600-1850
Oorlogshandelingen lieten in het begin van de
17e eeuw hun sporen na. Roven en plunderen
waren aan de orde van de dag. Het aantal in-

Van eergetouw naar ploeg
De ploeg was en is nog steeds een belangrijk en niet weg te denken stuk gereedschap van de boer. Uit oude archiefstukken valt af te leiden dat het eergetouw rond 1800 v.Chr. al in gebruik was. Het woord eergetouw is samengesteld uit het werkwoord eren (= werken met een ploeg zonder rister) en uit het zelfstandig naamwoord
getouw (= werktuig). Het eergetouw maakte slechts een zeer oppervlakkige en onvolkomen bewerking van de
grond mogelijk. Hij maakte geultjes van vijftien à twintig centimeter diep.
Om een betere bewerking mogelijk te maken werd de ploeg uitgevonden. Deze keerde de grond waardoor het
aanwezige onkruid werd ondergeploegd. Ook werd hierdoor de ontwatering verbeterd. Oorspronkelijk werd de
ploeg getrokken door ossen. Later deed het paard het trekwerk. Na de komst van de trekker kwamen er ploegen
met meerdere ploegscharen en deed de wentelploeg zijn intrede. Hierdoor was het niet meer nodig om vaak over
de zogenaamde kopakker van een perceel te rijden maar kon men langs dezelfde ploegvoor terugploegen.
Anno 2021 is het ploegen op akkerbouwbedrijven steeds meer vervangen door een niet kerende grondbewerking
met behulp van een spitmachine. Deze keert de grond niet meer maar mengt de vruchtbare bovenlaag door elkaar
waardoor direct een mooi zaaibed ontstaat.

Links: Ploegen met het eergetouw. Rechts: Roelof Nijenbanning achter de ploeg op de Geeser Esch. Hij was de
laatste boer in Gees die met een paard werkte.
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woners daalde, omdat bewoners wegtrokken.
Vanaf 1630 verbeterde de situatie geleidelijk
weer. Het inwonertal nam weer toe en de dorpen groeiden. De meeste bewoners vonden
een bestaan in de landbouw. Andere voorkomende beroepen waren hier veelal aan gerelateerd. De productie van graan (rogge) was
belangrijk, maar het belang van de rundveehouderij nam toe. Het boerenbedrijf had een
gemengd karakter met een extensieve rundveehouderij als belangrijke schakel. De zuivelbereiding kwam op gang, eerst in Zuidwest-Drenthe maar later ook in onze streek.
Landbouwproducten (voornamelijk graan en
vlees) gingen naar de steden in het westen van
Nederland. Het prijsverloop van de producten
had sterk te maken met de economische ontwikkelingen in het westen.
Een groot deel van de bedrijven had in het begin van de 17e eeuw 32 mud of 8,6 hectare
bouwland; een vol bedrijf dat met vier paarden bewerkt werd. Eén mud = 0,27 hectare.
Keuters hadden acht tot tien mud land. Een
vol bedrijf had naar schatting 24 stuks rundvee. De meeste boeren in Oosterhesselen,
Gees en Zwinderen hadden hun grond in eigendom. Dit waren de zogenaamde eigenerfde boeren. Pachtboeren kwamen voor in Oosterhesselen in relatie tot havezate De Klencke
en in Zwinderen tot de nazaten van de familie
Van Swinderen.
Vanaf het einde van de 17e eeuw intensiveerde
de landbouw en stegen de opbrengsten. Boekweit en aardappelen deden hun intrede. Een
bouwplan van een boerenbedrijf zag er in het
begin van de 19e eeuw als volgt uit: 2/3 deel
van het totale areaal bouwland: winterrogge
en van het overige derde deel 3/6 deel zomerrogge, 2/6 deel boekweit en 1/6 deel haver
en aardappelen. Later werden de aardappelen
steeds belangrijker. Dit ging ten koste van de
rogge. Dit en de goede prijzen leidden tot een
versterking van de akkerbouwpijler op het gemengd bedrijf. Mislukte oogsten en lage prijzen van granen zorgden er echter voor dat de
veestapel rond 1850 weer groeide. De prijzen
van zuivelproducten waren in die tijd veel beter dan die van rogge.

De periode 1850-1945
Een aantal belangrijke innovaties had in deze
periode een grote invloed op de landbouw, zoals de opkomst van de aardappelverwerkende
industrie en de zuivelfabrieken en de introductie van kunstmest. Daarnaast speelden oorlogen en crises in deze periode een rol.
Het belang van de veeteelt op het gemengde
bedrijf in Drenthe nam verder toe. De producten van de eigen akkers werden vaker gebruikt als voer voor de veestapel en op deze
wijze omgezet in hoogwaardige veehouderijproducten als vlees en boter, die geëxporteerd werden. Uit Engeland kwam veel vraag
naar levend vee en zuivelproducten omdat de
landbouw daar tijdens de industrialisatie werd
verwaarloosd. Het belang van de varkenshouderij nam eveneens toe. Veel vraag naar varkensvlees was er uit Duitsland en later ook uit
Engeland (de zogenaamde Londense biggen).
De grote landbouwcrisis van 1880 met een
scherpe daling van de graanprijzen werkte
hier ook aan mee. Uiteindelijk daalden de prijzen van vlees en zuivel ook wel doch de gevolgen van de crisis bleven voor de Drentse
zandgronden beperkt. De melkveehouderij
ontwikkelde zich aanvankelijk minder snel dan
de varkenshouderij. Dat lag mede aan de vaak
slechte en onregelmatige kwaliteit van boter,
die nog op de boerderij werd bereid. Ook waren de afzetkanalen slecht terwijl bovendien op
de exportmarkten veel concurrentie werd ondervonden van de kwalitatief betere Deense
boter. Dit was vanaf circa 1890 de aanleiding
tot de oprichting van coöperatieve zuivelfabrieken in veel dorpen in Drenthe.
De komst van de kunstmest kreeg een impuls
door onder andere de ‘ziekte der Drentse essen’, een verzuring van de bodem die de gewassen kwetsbaarder maakte voor ziekten en
plagen met misoogsten tot gevolg. Daarnaast
speelde fosforgebrek een rol. Hier zorgde
Thomasslakkenmeel, dat de zuurgraad verbeterde en fosfaat aanbracht, voor goede resultaten. Ook een betere grondbewerking, intensievere vruchtwisselingen en nieuwe (rogge)
variëteiten droegen bij aan verbetering van de
opbrengsten. De komst van kunstmest leidde
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De schapenhouderij
De grote veranderingen in de landbouw en het in cultuur brengen van woeste grond in de 20e eeuw leidde tot
een drastische wijziging in de samenstelling van het veebestand. Lange tijd was de schapenhouderij erg belangrijk
op de Drentse boerderij. De schapenmest was namelijk van belang voor de bemesting van de akkers. Hoe meer
schapen een boer had, hoe meer land hij kon bemesten. Ieder dorp had een herder die ’s morgens de schapen
van de boeren in het dorp verzamelde en er mee naar de heidevelden trok. Bij de terugkeer aan het einde van de
dag werden de schapen weer bij de schuren van de eigenaren afgeleverd. In de schuur werd de schapenmest vermengd met de aanwezige heideplaggen om later weer op het land te worden uitgestrooid. Zonder schapenmest
was akkerbouw destijds praktisch niet mogelijk. Na de komst van kunstmest was schapenmest eigenlijk niet meer
nodig. Het hierna afgebeelde overzicht geeft de wijziging van de samenstelling van de veestapel in de gemeente
Oosterhesselen tussen 1866 en 1930 weer.
jaar
Runderen
Varkens
Schapen
Kippen

1866
1.091
338
4.854
1.930

1901
1.019
875
4.516
5.000

1930
3.064
2.668
261
15.564

Tussen 1853 en 1941 had de Hesseler markt als schapenmarkt een duidelijke functie. Ooit was de Hesseler markt
één van de grootste schapenmarkten in Drenthe. De schapen werden van heinde en verre aangevoerd. In 1907
werd een recordaanvoer van 3.676 schapen bereikt.

Schaapskudde van Oosterhesselen met scheper Roelof Keen op het Achterste Veld bij de Boksloot
ook tot een enorme toename van de ontginningen in het gebied. Men was niet meer afhankelijk van de hoeveelheid mest die de eigen
veestapel produceerde. Het betrof meest heideontginningen nabij de dorpen, in het Geeserveld, langs de Verlengde Hoogeveensche
Vaart maar ook hoogveenontginningen in
Nieuw-Zwinderen en het Zwindersche Veld.
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In de jaren tussen de beide wereldoorlogen was
er een landbouwcrisis van ongekende omvang
met dalende prijzen voor zowel akkerbouwals veehouderijproducten. De akkerbouwprijzen daalden als gevolg van de invoer van
veel goedkoop graan uit de Verenigde Staten.
Verder was de voorraad aardappelmeel vanaf 1930 groot door overvloedige oogsten en
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De bijenhouderij
Toen er nog veel heide was, werd het houden van bijen in de gemeente
Oosterhesselen intensief beoefend. De bijenhouderij was voor veel boeren een belangrijke bijverdienste. In 1866 werden in de gemeente maar
liefst 1.200 bijenvolken geteld. Landbouwer Gansekoele te De Klencke
had op een gegeven moment zelfs 110 bijenvolken. In 1912 werd de Bijenvereniging Oosterhesselen e.o. opgericht. Café Deen in Oosterhesselen
was het verzamelpunt voor de verkoop en de verzending van de honing.
Omdat de bijenhouderij sterk afhankelijk was van de natuur was zij in zekere mate een nevenberoep, dat in goede jaren een mooie bijverdienste op
kon leveren. Door de afname van het areaal heide na de Tweede Wereldoorlog nam ook het aantal bijenhouders af. Bijen werden vooral nog als
hobby gehouden.
vraaguitval. Ook de veehouderij werd in 1931
door de crisis getroffen als gevolg van economische problemen in Engeland en een grote
concurrentie vanuit Denemarken. Er kwamen
allerlei crisiswetten voor steun aan boeren.
Desondanks kwam de levensstandaard van

Bijenkorven op de es

veel boeren onder druk te staan, ook in ons
gebied. Dit leidde ertoe dat het vertrouwen in
de crisismaatregelen afnam en dat een sociaalpolitiek getinte beweging als Landbouw en
Maatschappij steeds meer aanhangers kreeg.
De gevolgen hiervan zijn bekend.

Coöperaties
Gesteld kan worden dat het fenomeen coöperatie - letterlijk samenwerking - de motor was achter de grote veranderingen die in deze periode in de landbouw plaatsvonden. In 1891 werd de Landbouwvereniging Oosterhesselen
opgericht. Deze vereniging organiseerde aanvankelijk de gezamenlijke aankoop van kunstmest voor de leden. Enkele jaren later hield de vereniging zich ook bezig met de aankoop van veevoer en het houden van fokdieren. De
Landbouwvereniging stond daarmee aan de wieg van tal van gespecialiseerde, al dan niet coöperatieve verenigingen en instellingen. Hiervoor werd de oprichting van coöperatieve zuivelfabrieken in Drenthe al even genoemd.
In Gees en Oosterhesselen werden zuivelfabrieken opgericht in respectievelijk 1896 en 1898. Er kwamen vee- en
paardenfondsen voor de verzekering van vee en paarden. In 1904 werd een boerenleenbank opgericht, de ‘Coöperatieve Raiffeisenbank voor de gemeente Oosterhesselen’. In 1912 waren er stierenhouderijen in Oosterhesselen
en Zwinderen. Gees volgde in 1917. Ook was er in 1912 al een geitenfokvereniging en in 1913 een controlevereniging voor het melkvee. In de jaren ’20 werden de al genoemde zuivelfabrieken uitgebreid met een korenmalerij
en een kunstmesthandel. Daarna kwamen de coöperatieve dorsverenigingen.
Links: De dorsmachine. Het
graan wordt afgewogen.
Rechts: De voormalig dorsloods
op NieuwZwinderen werd
omgebouwd tot
een loods voor
het bewaren van
pootaardappelen.
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Tot 1937 bleef de landbouw in mineur. Als gevolg van de oorlogsdreiging trokken de prijzen
daarna weer aan. De gevolgen van de crisis waren overigens niet alleen maar negatief. Er werden allerlei maatregelen genomen die leidden
tot technische verbeteringen. Het zogenaamde OVO-drieluik kreeg een impuls: onderzoek,
voorlichting en onderwijs.
In de Tweede Wereldoorlog was een grote herstructurering van de landbouw nodig. Als gevolg van blokkades konden grondstoffen van
buiten de grenzen niet worden aangevoerd.
Hoewel het streven was de voedselvoorziening
met allerlei maatregelen in elk geval kwantitatief op peil te houden, ontstond in 1944 in
West Nederland een voedselcrisis van ongekende omvang: de Hongerwinter.
Na 1945
Vanaf de jaren ’40 in de vorige eeuw werd in
ons gebied een aantal ruilverkavelingen uitgevoerd. De ruilverkaveling Geeser Esch, die
in 1951 werd afgerond, omvatte de essen van
Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en was de
grootste esruilverkaveling in Drenthe.
Daarna kwamen de ruilverkaveling Hoonholten (vanaf 1962) en de ruilverkaveling MarsDe stemming over de ruilverkaveling Geeser Esch was in
februari 1947 in café Deen in Oosterhesselen. De verkaveling werd met de hakken over de sloot aangenomen. Er waren 564 eigenaren stemgerechtigd met een oppervlakte van
1013 hectare. 224 eigenaren met 535 hectare land stemden
tegen. Iets meer dan de helft van het aantal eigenaren had
voorgestemd en daarmee werd besloten tot uitvoering van
de ruilverkaveling.

en Westerstroom (vanaf 1990). Daarnaast
maakten kleine gebieden binnen de gemeente
Oosterhesselen deel uit van ruilverkavelingen
in de gemeenten Dalen en Sleen en vond in
het Zwindersche Veld een veldontginningsruilverkaveling plaats.
Tot ver in de vorige eeuw was het gemengde
bedrijf de meest voorkomende bedrijfsvorm
in Oosterhesselen, Gees en Zwinderen. De
boerderijen stonden traditioneel in de dorpen,
het akkerland lag op de essen en op de ontgonnen heidevelden en de weilanden bevonden
zich in de beekdalen en andere lager gelegen
gebieden. In de periode 1930-1950 werden in
de ontginningsgebieden nieuwe boerderijen
gebouwd. Naast akkerbouw, met aardappelen,
(voeder)bieten, haver en rogge als belangrijkste gewassen, had praktisch ieder boerenbedrijf rundvee, varkens en kippen.
Dierlijke mest was lang de belangrijkste bemestingsbron, maar kunstmest droeg voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog belangrijk
bij aan verhoging van de gewasopbrengsten.
Tot het eind van de vijftiger jaren werkte bijna
iedere boer met paarden. Daarna werden deze
in hoog tempo vervangen door trekkers.
Met de komst van de trekker nam de mechanisatie een grote vlucht. Grondbewerking en
oogstmethoden verbeterden en kostten minder tijd. Op vrijwel alle bedrijven met melkvee
verscheen binnen een tijdsbestek van tien jaar
de melkmachine ten tonele. In Oosterhesselen
en Gees waren coöperatieve dorsverenigingen
actief. Beide exploiteerden een dorsmachine
waarmee in het najaar de korenmijten en het
in schuren opgeslagen koren werden gedorst.

Twie Belgen as warkpeerd
Wij hadden op de boerderij twie Belgen as warkpeerd, een grote,
zwaore schimmel en een wat handiger vos. Het waren makke peerde.
As jonkien van een jaor of acht, negen mög ik een keer met peerd
en wagen van ’t Bolmao hen hoes mennen. Dat gung allemaol goed.
Ik denk umdat de peerde de weg hen hoes toch wal wussen, menner
of niet. Jan Abbing profiteerde daor ok van. As die met zien beide
Bovenlanders met een voor stront hen zien akker an de Möpperweg
gung en hie kwam weerum, dan vuul ’e mangs in slaop. Daor kun ’e
niks an doen, het overkwam hum zo iniens. Mar zien span peerde
kende de weg en zo kwam ’e altied goed over.
18
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Het jaarlijkse ‘hoenderreisie’ met als reisleider Harm Draaijers
Pluimvee
Op veel boerderijen werden tot halverwege de vorige eeuw ook kippen gehouden. Deze liepen over het algemeen vrij rond op het erf. Oosterhesselen had een eigen onderafdeling van de Vereniging tot bevordering van
de pluimveehouderij en tamme konijnenteelt (VPN), in de wandeling vaak de Kippenclub genoemd. Tijdens de
jaarvergaderingen van de club werden broed- en nesteieren verloot en de niet voor eigen gebruik bestemde eieren
werden centraal ingezameld en verkocht. Verder maakten de leden ieder jaar, lange tijd met raadslid en wethouder Harm Draaijers als organisator en reisleider, een uitstapje, het zogenaamde hoenderreisie. Voor de leden, die
zelden buiten de Olde Lantschap kwamen, was dit een hoogtepunt.

De neven
Schepers met
tractor en
zelfbinder.
Op de tractor
Jan Schepers
Kzn. en op
de zelfbinder
Jan Schepers
Jszn.
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De eerste combine van het loonbedrijf Schepers met Jan Schepers sr.
en Jan Schepers jr.

Dat duurde tot het begin van de jaren ’60, toen
loonbedrijven maaidorsers in gebruik gingen
nemen. Maaien en dorsen kon nu in één werkgang hetgeen tot een enorme arbeidsbesparing
leidde. Toen de loonbedrijven ook aardappelrooimachines aanschaften, leken de tijden dat
hele gezinnen op de essen aan het werk waren
definitief voorbij. De voormalige dorsloodsen
voor de stalling van de dorsmachines staan nog
altijd in Oosterhesselen en Gees terwijl ook in
Nieuw-Zwinderen hiervan nog een voorbeeld
is te zien.
In 1965 waren er in Gees nog 78 grotendeels
gemengde boerenbedrijven. Hiervan hadden
55 bedrijven melkvee, in aantal variërend van
twee tot ruim veertig koeien. Praktisch alle
boerderijen in het dorp werden bewoond door
boerenfamilies.
Rond 1970 kwamen de ontwikkelingen in een
stroomversnelling. In de eerste plaats was er
de ontmenging: bedrijven gingen verder als
akkerbouw- of als melkveebedrijf. De overschakeling van bussenmelk op tankmelk in de
tweede helft van de jaren ’70 versnelde dit proces. De zuivelfabrieken in Oosterhesselen en
Gees waren respectievelijk al in 1968 en 1969
gesloten. In de tweede plaats stopten vanaf het
eind van de jaren ’60 veel kleine boerenbedrijven. Het Plan Mansholt met de ‘Nooit meer
honger’-strategie stimuleerde de grotere, be-

Drentse boerderij met vakwerkbouw

De ontwikkelingen in de landbouw
De ontwikkelingen in de landbouw, zoals
hiervoor beschreven, raakten vanaf de tweede helft van de jaren ’60 van de vorige eeuw
in een stroomversnelling. Er is in de laatste 60
jaar meer veranderd dan in de drie eeuwen
daarvoor. Geert Mak beschrijft de veranderingen in de landbouw treffend in zijn boek
Hoe God verdween uit Jorwerd uit 1996.
“Een boerderijtje in een ets van Rembrand
uit 1630 en een boerderijtje op een foto van
Huins uit 1930 lijken exact op elkaar. De boer
uit die ets zou zich binnen een middag kunnen redden op dat boerderijtje in Huins. Vijftig jaar later zou hij gek geworden zijn van
ellende. Daaraan zie je de versnelling van de
verandering!”
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ter gemechaniseerde en efficiënt producerende bedrijven en leidde ertoe dat kleinere bedrijven in de ‘sanering’ gingen. In Emmen en
Hoogeveen was de industrialisatie in de jaren
zestig goed op gang gekomen en boerenarbeiders maar ook boeren die hun kleine bedrijf
beëindigden, konden daar aan het werk. Grote werkgevers waren de AKU in Emmen en
Lucas Aardenburg en Philips in Hoogeveen.
Oudere boeren stopten met melken en gingen
pinken of weidevee houden of hadden nog
wat bouwland. Geleidelijk aan bouwden ze
hun bedrijf af. Van grootschalige varkenshouderijen, zoals die zich in andere zandgebieden
in Nederland ontwikkelden, was in deze omgeving geen sprake.
Vanaf 1970 kwam snijmais als nieuw gewas op
de melkveebedrijven om te dienen als ruwvoer
voor de koeien. Verder kwam het maken van
voordroogkuil in zwang als vervanger van hooi
en ingekuild vers gras. Voederbieten verdwenen langzamerhand en akkerbouwers gingen
suikerbieten verbouwen. Vanaf halverwege de
jaren ’70 werden bij de oude bedrijfsgebouwen
nieuwe ligboxenstallen gebouwd, waardoor
meer koeien konden worden gehouden. De
melkquotering, die in 1983 werd ingevoerd,
leidde ertoe dat de melkveestapel in de vijftien
daaropvolgende jaren met ongeveer 25% inkromp. Er kwam een handel in melkquotum
op gang. De hoge prijzen van quotum leidden
er ook toe dat een deel van de melkveebedrijven stopte met melken. De bedrijven die ble-

ven groeiden flink door de aankoop van melkquotum en de grond die vrijkwam. Met het
groter worden van de bedrijven nam ook de
kapitaalsbehoefte flink toe. En de regeldruk:
boeren kregen te maken met het mestbeleid,
de nitraatrichtlijn, ammoniak(stikstof)reductie,
de aanwijzing van Natura 2000 gebieden en
het fosfaatplafond.
Door de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom werd de verkaveling van de boerenbedrijven aanzienlijk verbeterd: er kwamen grotere percelen die bovendien beter bereikbaar
werden. Een aantal bedrijven werd verplaatst
naar het buitengebied. In het kader van deze
moderne ruilverkaveling is ongeveer 1.000 ha
grond aan de landbouw onttrokken en over-
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Links: Maisoogst door het
loonbedrijf
Schepers
Rechts:
Planten van
pompoenen.

Onder: GPS
als hulp bij
het schoffelen.

Ontginningsboerderij bij
Geesbrug

Moderne ligboxenstal van
de gebroeders
Euving aan de
Nijlandsweg 3
bij Zwinderen

gegaan naar natuurbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het ging hierbij
vooral om grond die zich moeilijk liet bewerken met de steeds groter wordende landbouwmachines.
Als gevolg van de ruilverkavelingen maar
vooral door de ontmenging veranderde het
aanzien van het landschap wel. Een goed
voorbeeld hiervan is de Geeser Esch. Het gedeelte ten noorden van de Schaapveensweg is
nu bijna geheel in gebruik als grasland, terwijl
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hier vroeger akkerbouwgewassen werden verbouwd. De situering van de twee enige veebedrijven in Gees is hier debet aan.
In 2015 werd de melkquotering weer afgeschaft. Na een korte tijd van vrije productie
kwam er fosfaatregelgeving voor in de plaats
die de melkproductie weer aan banden legde.
Aankoop van grond en fosfaatquotum is nu
nog de enige mogelijkheid voor melkveebedrijven om te groeien.
Ook in de akkerbouw in onze streek vond een
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flinke schaalvergroting plaats. Bedrijven van
100 hectare en meer zijn tegenwoordig geen
uitzondering. De belangrijkste gewassen die
worden geteeld zijn aardappelen, suikerbieten
en granen, vooral tarwe en gerst. Een aantal
akkerbouwers teelt ook groentegewassen of
bloembollen. Ook de biologische landbouw
deed in onze streek zijn intrede.
Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij is een toenemende aandacht waarneembaar voor een gezonde bodem, een gerichte
(precisie)bemesting en biodiversiteit. Het sluiten van (regionale) kringlopen is de uitdaging
voor een toekomstbestendige landbouw. Akkerbouwers werken daarbij samen met melkveehouders. Een betere vruchtwisseling voor
meer bodemkwaliteit en uitwisseling van dierlijke mest en voedergewassen (mais, gras en
granen) zijn belangrijke argumenten voor deze
samenwerking: het gemengd bedrijf in een
modern jasje. Een mooie ontwikkeling is de
verkoop van producten rechtstreeks van de
boerderij en streekproducten in landwinkels
en supermarkten. En tenslotte: boeren spelen een belangrijke rol in het beheer van het

mooie, eeuwenoude cultuurlandschap in onze
streek, met aandacht voor natuur en biodiversiteit. Boeren horen al bijna 6000 jaar bij Drenthe. Laat dat zo blijven!

De oude boerderij Hegen in Gees. Anno 2021 met ligboxenstal en ijssalon.
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Pompoenenoogst bij het
landbouwbedrijf van Gerard Lanting

