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Docentenhandreiking  

wonen en werken

Samenvatting 
Introductie van de les door de klas het filmpje 
van schooltv laten zien over turf en hoe het werd 
gewonnen. Vervolgens op het digibord een kaart 
laten zien met daarop aangegeven de voormalige 
veengebieden en het maken van bijbehorende 
opdrachten. 

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van het maken 
van eigen onderzoek en het maken van opdrachten 
vertellen wat turf is, hoe het werd gewonnen,  
waarvoor het werd gebruikt en dat het in de 
omgeving van Baalder voorkwam.

Werkvorm  

Stap 1
De docent introduceert de les en laat twee filmpjes 
over veen en turf zien. Daarna volgt een korte 
klassikale terugkoppeling met vragen als;
•  wat is veen? 
•  wie weet hoe het ontstaat?
•  wat is turf ?

•  wat heeft dit met veen te maken? 
•  wat hebben deze filmpjes met onze omgeving te 

maken?

Filmpjes: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_
hoogveen03
https://schooltv.nl/video/energie-uit-turf-brandstof-
gemaakt-van-gedroogd-veen/#q=turf

Stap 2
Maken opdrachten in groepjes of individueel. 

Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: 
Als afsluiting kan er nog een quiz gedaan worden aan 
de hand van stellingen met oude turffoto’s (zoveel 
mogelijk uit de streek). 

Tijdsduur 
45 min (1 lesuur)
Voor het museumbezoek een ochtend of 
middag uittrekken. Bij een vervolgbezoek aan 
Engbertsdijkvenen bent u een dag kwijt.
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Baalder

Lesbenodigdheden
Computer (digibord) met internet en geluid

Voorbereidende werkzaamheden 
Link op digibord klaarzetten
Opdrachtvellen uitprinten of klaarzetten op 
digibord/tablets

EXTRA SUGGESTIE:
•  bezoek aan het veenmuseum in Vriezeveen-

Westerhaar (met treintje door het gebied 
en rondleiding met toelichting, o.a. over de 
maquette). 

•  wanneer het klassikaal behandelen van de 
filmpjes en kaarten volstaat, kan het maken 
van opdrachten achterwege gelaten worden. 
Andersom kan ook de klassikale uitleg tot 
een minimum beperkt worden en kunnen de 
leerlingen individueel of in groepjes aan de 
slag met de opdrachten. 

•  Het bezoek aan het veenmuseum kan ook 
gecombineerd worden met een wandeling door 
de Engbertsdijkvenen. Het veenmuseum in 
Vriezeveen-Westerhaar ligt hier pal naast.

•  Bezoek aan het oale meesterhuus te 
Slagharen; daar is ook veel van het 
turfverleden te vinden. 



Ontstaan van hoogveen
Hoogveen ontstaat op plekken waar een goede afvoer van water ontbreekt. Dode plantenresten 
kunnen onderwater niet verteren omdat er geen zuurstof bij kan. Daardoor wordt het pakket van 
onverteerde plantenresten steeds dikker. Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, 
dode plantenresten, voornamelijk veenmos. Dit veenmos groeit, soms in de vorm van kussens, aan het 
veenoppervlak en zuigt zich als een spons vol met regenwater. Hoogveen heeft een bruine tot zwarte kleur 
en is in duizenden jaren uitgegroeid tot een pakket van plaatselijk wel zes meter dikte.

Vragen bij de kaart:
Geef aan dat de licht en donkerbruine delen op de kaart (zie legenda) veenontginning is of vraag of de 
leerlingen aan de legenda kunnen zien welke delen van het landschap veenontginning zijn.

•  Vinden ze het een groot deel ? Bijna de helft van de kaart kleurt bruin dus dat is best veel.
•  Wat valt verder op? Dat Hardenberg stad zelf helemaal niet in een veenontginningsgebied ligt.
•  Waarom was turf dan wel belangrijk voor Hardenberg? Werk en brandstof voor mensen die hier woonden.

Bron van de kaart: http://svp-hardenberg.nl/deze-site/landschappenkaart/essen-en-hoevenlandschap/ken-
essen-en-hoevenlandschap/

1. Vraag bij de filmpjes
Kun je de woorden omcirkelen die met veen en turf te maken hebben?

stenen water  meer  brandstof hamer  drogen

schep hout  dieren  klei  graven  auto 

gracht plantenresten zand  grondsoort olie  moeras

2. Verbind met de juiste woorden

Veen bestaat uit resten van waterplanten, riet en   turf

Bij hoogveen is geen sprake van      bos 

Veen halen uit hoog veen noemen we    grondwater

Na een paar dagen drogen was het veen veranderd in    droge vervening
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Plekken in het veen
Op veel plaatsen in de gemeente Hardenberg, lag vroeger een uitgestrekt hoogveengebied. Het was er nat 
en moerassig. Het gebied was toen onbewoonbaar omdat het veel te nat was om woningen op te bouwen en 
om aan landbouw te doen.  

3. Kijk goed naar de kaart. 
Welke dorpen liggen er in het veenontginngslandschap (zowel het open als het gesloten landschap). 

4. Wat is waar over de turfstekers?
Ze waren rijk omdat ze de turf verkochten  waar/niet waar
Ze leefden in plaggenhutten   waar/niet waar
Ze waren nooit ziek    waar/niet waar
Ze waren vaak dronken     waar/niet waar
Ze woonden in hutten van steen   waar/niet waar
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Antwoordenformulier 
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Vraag 1
Kun je de woorden omcirkelen die met veen en turf te maken hebben?

stenen  water  meer  brandstof hamer  drogen

schep  hout  dieren  klei  graven  auto 

gracht  plantenresten  zand  grondsoort olie moeras

Vraag 2
Verbind met de juiste woorden

Veen bestaat uit resten van waterplanten, riet en   turf
Bij hoogveen is geen sprake van      bos 
Veen halen uit hoog veen noemen we    grondwater
Na een paar dagen drogen was het veen veranderd in    droge vervening

Vraag 3
Slagharen, De krim, Lutten, Kloosterhaar, Bergenthheim, Sibculo en Bruchterveld

Vraag 4
Wat is waar over de turfstekers?
1. Ze waren rijk omdat ze de turf verkochten  waar/niet waar
2. Ze leefden in plaggenhutten    waar/niet waar
3. Ze waren nooit ziek     waar/niet waar
4. Ze waren vaak dronken     waar/niet waar
5. Ze woonden in hutten van steen    waar/niet waar
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Achtergrondinformatie

Ontginning van veen
Als je veen te drogen legt krijg je turf. Turf werd vroeger als brandstof gebruikt. Met het winnen en verkopen 
van turf kon geld verdiend worden. 

Veenarbeiders
Mensen die het veen ontgonnen werden veenarbeiders genoemd. Vaak waren het dagloners, werklieden 
die per dag betaald werden. Als er geen werk was, werd er ook geen geld verdiend. Ze staken het veen in 
stukken en schepten dat op het droge. Het was fysiek zwaar werk, het werd gedaan door stevige, woeste 
kerels. Het loon was erg mager. De veenarbeiders kwamen voornamelijk uit Drenthe en vestigden zich langs 
het kanaal en de zijkanalen (zoals bij De Gouden Ploeg, ‘t Lijntje en op ‘Java’). 

Het leven tussen de plaggen
De veenarbeiders woonden in plaggenhutten. Dit waren kleine hutjes opgebouwd uit berkenstammen, turf 
en plaggen (ook wel keten of boeten genoemd). Als er een stuk veen afgegraven was trok het hele gezin met 
zijn schamele bezittingen een eind verderop waar in één dag tijd een nieuw onderkomen werd opgebouwd. 
Tot in het begin van de 19e eeuw waren er nog plaggenhutten. Pas later werden gebouwen van steen 
gemaakt, stenen waren voor veel mensen onbetaalbaar. Ook waren er toen veel ziektes zoals TBC, Typhus 
en Cholera, ziektes waar mensen toen dood aan gingen. Drankmisbruik en criminaliteit waren door de 
slechte leefomstandigheden aan de orde van de dag. 
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