
 

 Ontwikkeling Nieuw-Amsterdam, Veenoord en het Amsterdamse Veld tussen 1862 en 1883.  (versie 27-07-2017) 

 
1883 was het jaar dat Vincent 
van Gogh een bezoek bracht 
aan deze streek.  
Op deze pagina een overzicht 
van de ontwikkelingen tussen 
1862 en 1884, hierna 
afgebeeld op meerdere 
detailkaartjes om een 
herkenbaar beeld te krijgen.  
De periode tot 1884 is 
gekozen omdat in 1883 
Vincent van Gogh deze streek 
heeft bezocht. Zijn tekeningen 
en schilderijen tonen een 
beeld van primitieve 
leefomstandigheden. Dit 
beeld is bij velen blijven 
hangen als het beeld van 
wonen in de veenkoloniën. 
Een onjuist beeld, want het 
merendeel woonde in betere 
behuizingen. Totaal waren er 
in 1883 al 260 nieuwe 
gebouwen aanwezig, 75 in 
Veenoord, 35 in het Barger 
Erfscheidenveen langs de 
Heerendijk, 20 in het 
Amsterdamsche Veld en 130 
in Nieuw Amsterdam.  
Hierin begrepen 2 kerken, 2 

scholen, 2 logementen, 2 kalkbranderijen, 4 riante vervenerswoningen en 1 molen.  
Op 3 plaatsen kwamen veel veenketen en hutten voor.  
In het Barger Erfscheidenveen tussen de Heerendijk en Wilhelmsoord.  op het perceel van Gratema ten westen van de Schooldijk en langs de grens met de voormalige 
gemeente Schoonebeek, tussen de Beekweg en de Duitse grens. Vooral hier, in het huidige Weiteveen, zou van Gogh geschilderd hebben volgens enkele publicaties.  
Maar dit moet worden betwijfeld. Zie hiervoor de afzonderlijke pagina Vincent van Gogh. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

Omstreeks 1883 was het Dommerskanaal zover gevorderd dat het verbinding had met de 

waterlopen die vanaf 1852 nabij de (Wester)beek waren gegraven ter ontwatering van het 

hoogveen. Hier zijn ook de eerste woningen gebouwd voor de aangetrokken arbeiders en 

opzichters uit de Peel in Brabant. Het Dommerskanaal is later doorgetrokken naar het 

huidige Weiteveen op een afstand van 100 meter vanaf de gemeentegrens. De 100-meter 

grens was de bermsloot aan de zuidkant van de weg. De waterloop in noordelijke richting, 

naar de knik in de Amsterdamse Raai, is later weer gedempt. Ook het wegje waaraan 5 

woningen met een schuur bij een omheind perceel is toen opgeruimd bij de vervening. 



 

 

 

 

In 1852 is ook begonnen met het graven van sloten rondom het aangekochte veen door de DLM. Op de gemeentegrens is een sloot gegraven en ten noorden daarvan 

is een pad aangelegd. Vanaf de Beekweg kon men dit gebied bereiken. Langs het pad verrezen een aantal woningen voor de opzichters en de kundige slootgravers die 

uit de Peel in Brabant waren aangetrokken. Maar al gauw kwamen arbeiders van elders naar dit gebied, in de hoop op werk. Hun onderkomens werden meestal in één 

nacht opgericht in de vorm van een hut. De plaats van de hutten zijn door de landmeter aangegeven op zijn veldwerken. 



 

 

 

Op dit kaartje het Dommerskanaal , aangesloten op de reeds eerder, vanaf 1852, 
gegraven waterlopen nabij de Westerbeek en in noordelijke richting naar de 
Amsterdamse Raai. Hier was in 1852 begonnen met het begreppelen en afwateren van 
het hoogveen. Hier werden ook de eerste woningen gebouwd voor de aangetrokken 
veenarbeiders uit de Peel in Brabant. De oude weg van Schoonebeek naar de Schans ten 
zuiden van Zuidbarge, langs de beek, was de ontsluitingsweg. Na het gereedkomen van 

Deze kaart laat het gebied zien ten oosten van het huidige Weiteveen tot aan de Duitse grens. Ook hier nog een aantal woningen voor opzichters en veenarbeiders 

en de keten en hutten die hier zijn neergezet. Ook is de plek aangegeven waar op 18 juni 1864 een gedenkteken is geplaatst naar aanleiding van het 25 jarig 

huwelijk van Koning Willem III en zijn vrouw Sophia. De woning wijk H nummer 77 is uiteraard nu al lang verdwenen, maar ter plaatse eindigt de wal met bomen 

aan de noordzijde van de weg en ook de bermsloot en beginnen de erven van een aantal woningen. Daar, in de berm, heeft het gedenkteken in de vorm van een 

ijzeren kruis, gestaan. 


