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Docentenhandreiking  

Wonen en werken in een veenlandschap

Samenvatting 
Het landschap waar het dorp Sibculo nu ligt, was 
vroeger één grote wildernis van moeras en heide. Het 
was een waterrijke omgeving met veel waterplassen. 
Hier groeiden allerlei planten in. Die plantjes stierven 
af, maar konden niet helemaal verteren omdat er 
onder water te weinig zuurstof is. Zo’n waterplas 
werd dan langzaam maar zeker opgevuld met 
plantenresten en als er op een gegeven moment 
genoeg resten zijn, dan vormen ze samen een 
veenlaag. Zo is er een dik veenpakket ontstaan. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen minimaal drie kenmerken geven 
van het voormalig veengebied wat nu Sibculo en 
omgeving is?

Werkvorm (en)

Stap 1
De docent introduceert de les klassikaal 
(voorbeeldvragen):

•  Wie weet wat veen is?
•  Wie weet hoe je een veengebied herkent?
•  Waar bevinden zich in Nederland nog meer 

veengebieden?

Docent kan een filmpje over turf *gedroogd veen  
laten zien)
•  Ga naar www. schooltv.nl
•  Tik in ‘ turf’ bij het zoekveld
•  Je krijgt dan een filmpje te zien over turf  

(9 tot 12 jaar) 

Stap 2 
Laat de leerlingen de opdrachten maken van het 
opdrachtenformulier.

Stap 3
Klassikaal de les afsluiten ; kunnen de leerlingen drie 
kenmerken geven van het voormalig veengebied wat 
nu Sibculo en omgeving is?
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Achtergrondinformatie
Steken van turf
Men ontdekte dat je van het veen turf kon maken 
door het veen te lagen drogen. Deze turf kon 
worden gebruikt als brandstof in de kachel. Om het 
veen te kunnen wegsteken werd er een watergang 
gegraven, een hoofdvaart, die toegang bood tot 
het onherbergzame gebied. Via deze hoofdvaart 
kon men per boot bij het veen komen en kon het 
veen ook weer worden afgevoerd per boot. Omdat 
het veen zo drassig was konden er geen wegen 
aangelegd worden. Dwars op de hoofdvaart groef 
men zijvaarten, deze stonden haaks op de hoofdvaart 
en worden wijken genoemd. Het afgraven van veen 
wordt ook wel veenontginning genoemd.  

Veenkolonie
De turfstekers verdienden de kost met het afgraven 
van veen. Ze waren erg arm en woonden in 
plaggenhutten, opgebouwd uit berkenstammen, turf 
en plaggen (ook wel keten of boeten genoemd). (zie 
foto’s plaggenhutten: dak van stro loopt tot aan de 
grond, topgevels van opgestapelde plaggen, twee 
kleine vensters, ton op de nok voor rook). Wie in die 
tijd in het veen ging werken behoorde niet bepaald tot 
de betere standen, integendeel! Het zware werk werd 
gedaan door stevige, woeste kerels, die met hun gezin 
het veen introkken en er ook mee verder trokken. Als 
er een stuk veen afgegraven was trok het hele gezin 
met zijn schamele bezittingen een eind verderop waar 
in een dag tijd een nieuw onderkomen in de vorm van 
een plaggenhut werd opgebouwd. Tot in het begin van 
de 19e eeuw waren er nog plaggenhutten. Ook waren 

er toen veel ziektes zoals TBC, Typhus en Cholera, 
ziektes waar mensen toen dood aan gingen. Doktoren 
konden hier vroeger weinig aan doen. Tel daar ook 
nog drankmisbruik en criminaliteit bij op en je kunt 
nagaan dat het toen geen pretje was om in het veen 
te leven. 

Vervoer
In het drassige moerasgebied lagen vroeger geen 
landwegen of waterwegen, hier en daar een slechts 
aan de bewoners bekend paadje door het moeras. 
Vanwege het afgraven van het veen was er een 
netwerk van waterwegen ontstaan van hoofdwijk 
en wijken. Voor het gebied waren deze waterwegen 
erg belangrijk. Het turf werd met een schip door 
het kanaal geduwd. Een motor was een dure 
investering. Dus werd het schip getrokken door een 
paard of voortbewogen door man- of vrouwkracht. 
Turfschippers voeren met hun pramen en bokken 
door de kanalen en hadden in de streken die zij 
aandeden vaak een vast onderkomen aan de wal. 
Ook zeilschepen voeren door het kanaal. Ze konden 
mensen vervoeren van de ene naar de andere 
plaats. Bij gunstige wind konden de zeilen gehesen 
worden. Aan beide oevers van het kanaal mochten 
geen bomen, struiken of andere obstakels staan, 
omdat deze de wind braken. Bij iedere brug en sluis 
moesten de zeilen worden ingenomen om een paar 
meter verderop weer te worden gehesen. Een zwaar 
en tijdrovend werkje. Maar zeilen was altijd nog beter 
dan trekken. 



Opdrachtformulier

1  Veen en turf

Veenlandschap is ontstaan door een samenspel van mensen en natuur. Monniken uit deze omgeving 
probeerden al vanaf de 15e eeuw (600 jaar geleden) het moerassige veen te veranderen in landbouwgrond. 
Al snel bleek dat deze veengrond goed kon branden als het gedroogd werd. Daarom gingen ze het veen 
afgraven en het laten drogen om hun huizen er ermee te verwarmen en erop te koken. Deze blokken werden 
turf genoemd. Ook fokten de monniken schapen. Tussen 1850 en 1950 kreeg het landschap zijn huidige vorm 
met langwerpige stukken grond en lange sloten; de stukken grond waren om het turf op te stapelen en de 
sloten om het met boten te vervoeren. 
Na 1900 hield het turfsteken geleidelijk op. Er kwamen andere brandstoffen.

Beantwoord nu de vraag

Wie begonnen 600 jaar geleden met het steken van turf in deze omgeving?
a. Boeren
b. Mensen
c. Monniken

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

2  Ontstaan van veenlandschap 

Om het veen te kunnen wegsteken groef men een watergang, een hoofdvaart, die toegang bood tot het 
onherbergzame gebied. Via deze hoofdvaart kon men per boot bij het veen komen en kon het veen worden 
afgevoerd per boot. Want omdat het gebied zo drassig was kon men geen wegen aanleggen, die zakten weg 
in het veen. Dwars op de hoofdvaart groef men zijvaarten, deze stonden haaks op de hoofdvaart en worden 
wijken genoemd. Het afgraven van veen wordt ook wel veenontginning genoemd.  
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Opdrachtformulier

Beantwoord de vragen

1.  Een veenontginning herken je aan
2.  Veen werd afgevoerd met een 
3.  Wegen konden niet worden aangelegd, die

a.  Boot
b.  Zakken weg
c.  Een hoofdvaart met zijvaarten

3  Turfstekers 

Ze waren erg arm en woonden in woonden in plaggenhutten, opgebouwd uit berkenstammen, turf en 
plaggen (ook wel keten of boeten genoemd). (zie foto’s plaggenhutten: dak van stro loopt tot aan de grond, 
topgevels van opgestapelde plaggen, twee kleine vensters, ton op de nok voor rook). Wie in die tijd in het 
veen ging werken behoorde niet bepaald tot de betere standen, integendeel! Het zware werk werd gedaan 
door stevige, woeste kerels, die met hun gezin het veen introkken en er ook mee verder trokken. Als er 
een stuk veen afgegraven was trok het hele gezin met zijn schamele bezittingen een eind verderop waar in 
een dag tijds een nieuw onderkomen in de vorm van een plaggenhut 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. Doktoren konden hier vroeger weinig aan doen. Al met al was het leven in het 
veen erg zwaar! 

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



Antwoordformulier 
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1  Veen en turf

Wie begonnen 600 jaar geleden met het steken van turf in deze omgeving?
c. Monniken

Verbind met de juiste woorden

Veen bestaat uit resten van waterplanten, riet en   bos

Bij hoogveen is geen sprake van      grondwater 

Veen halen uit hoog veen noemen we    droge vervening

Na een paar dagen drogen was het veen veranderd in    turf

2  Ontstaan van veenlandschap 

Beantwoord de vragen

1.  Een veenontginning herken je aan  c.  Een hoofdvaart met zijvaarten
2.  Veen werd afgevoerd met een  a.  Boot
3.  Wegen konden niet worden aangelegd, die b.  Zakken weg

3  Turfstekers 

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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