
Het veengebied Nieuw Dordrecht (Vastenow) en het veengebied rond het Zwarte Meer in 1882.  
Samengesteld uit de kadastrale plans, secties F en I, Grondbelasting 1882-1885. 
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Veenplaatsen na de scheiding en verdeling van 
De Marke van Noord– en Zuidbarge 

De aanwezige bebouwing in 
1882 is met een rode kleur 
aangegeven. 

Grotendeels aanwezig in het 
Vastenow, langs het westelij-
ke deel van de Verlengde 
Hoogeveensche Vaart en ten 
noorden van het huidige 
Zwartemeer. 

Op de volgende pagina’s 

vindt u  vergrotingen van 

delen van deze kaart waar 

woningen aanwezig waren in 

1882.  Ook een overzicht van 

de eigenaren van behuisde 

percelen. 
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Het gebied Nieuw Dordrecht (Vastenow) en Oranjedorp (Bladderswijk) in 1882.  De achtergrond is de huidige topografie. Met blauwe lijnen zijn de kavelgrenzen van 1882 aangebracht. Met 
een rode kleur zijn de in 1882 aanwezige gebouwen aangegeven. De namen van de eigenaren van die gebouwen vindt u na de volgende pagina.. De Bladderswijk en  enkele hoofdwijken 
waren gereed en met twee zijwijken was een begin gemaakt. Aan de Oosterwijk Oostzijde was één woning gereed, eigendom van Jantien Sikken-Wiggers, landbouwerse in Weerdinge, en 
aan de Oosterwijk Westzijde twee woningen, De bovenste eigendom van Johannes Marissen uit Odoorn en de zuidelijkste van Reinhard Reinders, ingenieur uit Stadskanaal. De twee wonin-
gen tussen de Bladderswijk en Oosterwijk, in het veld, waren eigendom van  de Drentsche Veen– en Middenkanaal Maatschappij. 

Het huidige Klazinaveen bestond nog niet in naam en waar het huidige centrum is stond nog geen enkele woning.  Uit de metingsstukken blijkt ook niet dat er hier keten of hutten in het 
veld stonden. Ook niet verder oostwaarts nabij de Duitse grens. Wel staan keten en hutten vermeld op de metingsstukken van 1882 op percelen van sectie I bladen 1 en 2.  Dat is het ge-
bied boven Barger Compascuum. 
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Klazinaveen bestond in 1882 nog niet. Het gebied was verdeeld in veenkavels. Op de kaart met een blauwe lijn aangegeven en in het veld door ritsen, greppels en sloten, vermeld op de 

veldaantekeningen van de landmeter. Woningen stonden er op de 200 meter brede kavel (inclusief het kanaaltracé) langs de zuidgrens van die kavel, welke bij de scheiding van de marke-

gronden was toegewezen aan de DKM, De Drentse Kanaal Maatschappij.. Deze woningen waren eigendom van de DKM  en bedoeld voor de huisvesting van medewerkers. De bouw van 

woningen was gevorderd tot en met de Dordsedijk. Ten noorden van de Vaart, aan de oostkant van de huidige Brugstraat stonden twee woningen, eigendom van Anne Willem van Holthe 

tot Echten, notaris te Assen. Deze was eigenaar van meerdere veenkavels in dit gebied. Even oostelijker, in het veld , stond een keet op grond van  Willem Albert Scholten, fabrikant te Gro-

ningen. Deze was ook eigenaar geworden van meerdere veenkavels. Op onderstaande kaart is de ligging van de woningen in rood afgebeeld met de huidige topografie als achtergrond. 
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Verlengde Hoogeveensche Vaart in aanleg 



Klazinaveen op de topografische kaart van 1906.   

De kanalen zijn gegraven en ook de hoofdwijken. Het veen is in ontginning, maar er is nog maar weinig als landbouwgrond in cultuur gebracht.  In 20 jaar tijd is de bebouwing flink toegeno-

men, voornamelijk langs de kanalen. De DKM is verder gegaan met het bouwen van woningen voor haar medewerkers, maar heeft ook al weer woningen afgebroken in de strook links van 

de Dordseweg.  Veel van die woningen zullen in eerste instantie op het hoogveen zijn gebouwd en  waren bij de vervening en ontginning van de grond niet te handhaven.  Drie kerken en 

twee scholen  waren ook in gebruik evenals een turfstrooiselfabriek en een marechausseekazerne. De Veenweg vanaf het Vastenow had zijn ontsluitingsfunctie verloren en was nog maar 

voor een klein deel in het veld zichtbaar. 



Zwartemeer in 1882. 

Aan de noordkant van het nog niet gegraven deel van de Verlengde Hoogeveensche Vaart waren aan de oostkant van de Runde 
een vijftal woningen aanwezig.  Deze woningen waren ontsloten door een veenweg vanaf het Vastenow in Nieuw Dordrecht.  De 
meest noordelijke stond op een veenkavel die eigendom was van  Jan Berend Wilken, landbouwer in Compas. Aan het zuidelijke 
deel van de Veenweg stonde vier woningen. De bovenste stond op een veenkavel, eigendom van Jan Berend Huizers, landbou-
wer in Nieuw Dordrecht en daarvoor in Meppen. Ten zuiden hiervan een woning op een veenkavel van  mr. Lucas Oldenhuis 
Tonckens, notaris te Assen en eerder in Stadskanaal. De één na onderste stond op een veenkavel van mr. Cornelis Hiddingh uit 
Assen en de onderste was van de Deventer Veen Maatschappij.  

De Runde ontsprong in het Zwarte Meer. Aan de zuidwest kant van dat meer stond de enige behuizing in dit gebied. Een boer-
derij (tje) op een veenkavel die ten name stond van  Joannes Gerardus Heeres, pastoor te Blaricum. Hij heeft deze veenplaats 
van 10 hectare in 1876 verkregen van mr. Cornelis Hiddingh, Consul Generaal van de Oranje Vrijstaat te Arnhem. Deze persoon 
bezat 151 hectare aan veenkavels in dit gebied. In 1882 laat pastoor Heeres op deze kavel een boerderij bouwen. 

Deze boerderij kreeg een bij-
zondere naam,  Modo Udum 
Modo Sudum, vertaald als  

Soms Droog, Soms Nat. 

Pastoor Heeres was geboren in 
Sappemeer op 15 augustus 
1835 en is overleden in Bunnik 
op 28 oktober 1896. Zijn bezit in 
Zwartemeer heeft hij bij legaat 
vermaakt aan het Aartsbisdom 
Utrecht.  Voor dat hij pastoor 
werd in Blaricum was hij mede-
hoofdredacteur van het dagblad 
De Tijd., waarin hij streed tegen 
de liberale schoolwetpolitiek  
en op de noodzakelijkheid wees 
van protestantse hulp in de 
schoolstrijd.  

Na 1882  is het Zwarte Meer 
steeds kleiner geworden door 
de verlaging van de grondwa-
terstand. Ten zuiden van dit 
meer zijn daarna enkele boer-
derijtjes en woningen gebouwd. 
Op de volgende pagina de topo-
grafische kaart van 1906 van dit 
gebied. 
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Zwartemeer 1906 
We zien dat na 1882 het ge-
bied rondom het Zwarte 
Meer het eerst is verveend, 
behalve in de noordoost 
hoek. De witte delen op de 
kaart zijn al ontgonnen tot 
landbouwgrond. 

Langs de Verlengde Hooge-
veensche Vaart staan maar 
een paar woningen. Maar 
ten zuiden van het meer kun 
je al spreken van een woon-
gemeenschap. In 1912 is hier 
de eerste Katholieke Kerk 
gesticht, een noodkerk. In 
1921 is deze kerk vervangen 
door een nieuwe kerk en 
krijgt dit oude Zwartemeer 
een eigen parochie, de Paro-
chie van de Heilige Antonius. 
De kerk krijgt dan de naam 
Antoniuskerk. Na de oorlog 
gingen steeds meer bewo-
ners zich vestigen aan het 
van Echtenskanaal, zoals het 
verlengde van de Hooge-
veensche Vaart als naam ge-
kregen had. Het oude cen-
trum verhuisde mee. De kerk 
werd verkocht aan de zusters 
Franciscanen. In het nieuwe 
centrum verrees de Verrijze-
niskerk, die in 1969 werd in-
gewijd. 


