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 ‘Onderzoekers in de Krim’
een lespakket voor basisscholen in De Krim

De Krim een speciaal dorp
Het landschap waar het dorp De Krim nu ligt, 
was vroeger één grote wildernis van moeras en 
heide. Het was een waterrijke omgeving met 
veel waterplassen. Door het afsterven van plant-
materiaal in de zuurstofarme plassen is er een 
dik veenpakket ontstaan.  
Men ontdekte dat van veen turf gemaakt kon 
worden en turf was te gebruiken als brandstof. 
Om het veen te kunnen wegsteken groef men 
een watergang, een hoofdvaart, die toegang 
bood tot het onherbergzame gebied. In De Krim 
was de Lutterhoofdwijk de hoofdvaart. De eerste 
bewoners van De Krim(p), zoals De Krim vroe-
ger genoemd werd kwamen uit de omliggende 
dorpen (Smeulenbelt en Kappersveld). Ze waren 
erg arm en woonden in plaggenhutten, opge-
bouwd uit berkenstammen, turf en plaggen (ook 
wel keten of boeten genoemd). Al snel kwamen 
boeren er achter dat de afgegraven veengrond 
erg vruchtbaar was. Op de afgegraven bodem 
gingen zij aardappelen telen. Ook deze mensen 
hadden het niet breed. In 1906 werd er een aard-
appelzetmeelfabriek gebouwd in De Krim. De 
stenen schoorsteen torende hoog boven de kerk 
uit. In de fabriek werd zetmeel uit aardappelen 
gehaald. Zetmeel werd verwerkt in voedings-
producten zoals pudding, spaghetti en maca-
roni. Boeren verkochten hun aardappelen aan 
de fabriek. Achter de fabriek lagen een aantal 
vloeivelden waar afvalwater kon bezinken. Naast 
de fabriek stonden een directeurswoning en ar-
beidershuisjes. De zaken liepen goed en dit trok 
boeren uit de provincie Groningen naar De Krim. 
Zij gingen op een grotere schaal aardappels ver-
bouwen. De Groninger boeren namen hun eigen 
boerderijen mee. Dit waren grote boerderijen, 
zeker vergeleken met de kleine huisjes van de 
verveners en de vroegere plaggenhutten. Na de 

komst van de fabriek groeide het dorp langzaam 
uit tot wat het nu is. In 1995 sloot de fabriek zijn 
deuren, maar het terrein en de achterliggende 
vloeivelden bleven. De vloeivelden bestaan uit 
een aantal rechthoekige waterbassins, omringd 
door een dijkje en groeiden zelfs uit tot een 
belangrijk natuur- en vogelgebied, waarin veel 
bijzondere flora en fauna te vinden is. Met name 
voor vogels is het hier een paradijs.

Doel
De ontwikkeling van De Krim kan als algemeen 
voorbeeld gezien worden van de ontstaanswijze 
van een veendorp in Overijssel, Drenthe en Gro-
ningen. Het biedt veel aanknopingspunten met 
diverse vakken zoals aardrijkskunde, geschiede-
nis en biologie. Dit lespakket is een voorbeeld 
van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs.  Het 
heeft tot doel het bevorderen van kennis van de 
eigen omgeving van de leerlingen en het besef 
en de bewustwording van de geschiedenis van de 
eigen omgeving. 

Opzet
Het lespakket ‘Onderzoekers in De Krim’ is op-
gebouwd uit vier lessen bedoelt voor groep 5 t/m 
8. Elke les representeert een bepaalde periode 
en begint in het verleden en eindigt in het heden. 
Bij alle lessen staan de ontwikkelingen in De 
Krim in de desbetreffende periode centraal. De 
leerlingen gaan bij elke les als onderzoeker hun 
eigen omgeving verkennen. De ene keer doen ze 
dat als archeoloog, dan weer als cartograaf, his-
toricus of bioloog. De lessen zijn vakoverstijgend 
en vormen een doorlopende leerlijn. De lesstof 
is lesvervangend. Met de planning is rekening 
gehouden met de seizoenen. naar 
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Les 1 Jagen en verzamelen
  een archeoloog onderzoekt  
de periode vóór 1850  
•  De Krim was een veengebied
• Voor 1850 woonde niemand in het gebied
•  Het gebied werd in een ver verleden wel ge-

bruikt voor de jacht 
•  Er zijn tijdens de ontginning en vervening van 

De Krim veel bodemvondsten gevonden en 
verdwenen

Uitvoeren in oktober/november 

Les 2 Ontginnen en bouwen
  een cartograaf onderzoekt  
de periode 1850 -1900 
•  Tijdens de ontginning van het veen wordt een 

kanaal gegraven  
•  De eerste bebouwing vormt een lint langs de 

Lutterhoofdwijk
•  Na veenontginning doet de aardappelteelt zijn 

intrede
Uitvoeren in januari/februari

Les 3 Werken in de fabriek 
  een historicus onderzoekt  
de periode 1900-1950
• De Krim heeft zich ontwikkeld tot dorp
•  Spil van werkgelegenheid in het dorp is de 

aardappelzetmeelfabriek
Uitvoeren in maart/april

Les 4 
dieren en planten op de vloeivelden
  een bioloog onderzoekt  
de periode 1950 - nu
• De fabriek is gesloten
•  Het terrein van de vloeivelden wordt natuurge-

bied 
Uitvoeren in juni/juli 

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoe-
len voor het basisonderwijs:

Nederlands - mondeling taalonderwijs
2  De leerlingen leren zich naar vorm en in-

houd uit te drukken bij het geven en vragen  
van informatie, het uitbrengen van verslag, 
het geven van uitleg, het instrueren en bij  
het discussiëren. 

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
4  De leerlingen leren informatie te achterhalen 

in informatieve en instructieve teksten,  
waaronder schema’s, tabellen en digitale bron-
nen.

Nederlands - taalbeschouwing
12  De leerlingen verwerven een adequate 

woordenschat en strategieën voor het  
begrijpen van voor hen onbekende woorden. 
Onder ‘woordenschat’ vallen ook  begrip-
pen die het leerlingen mogelijk maken over 
taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld -  
ruimte
50  De leerlingen leren omgaan met kaart en 

atlas, beheersen de basistopografie van  
Nederland, Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51  De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze le-
ren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren. naar 
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52  De leerlingen leren over kenmerkende as-
pecten van de volgende tijdvakken: jagers  
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken 
en ridders; steden en staten; ontdekkers  
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken 
en revoluties; burgers en stoommachines; 
wereldoorlogen en holocaust; televisie en 
comupter. De vensters van de canon van Ne-
derland dienen als uitgangspunt ter illustra-
tie van de tijdvakken. 

53  De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit 
de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldge-
schiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
56  De leerlingen verwerven enige kennis over 

en krijgen waardering voor aspecten van  
cultureel erfgoed. 
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Achtergrondinformatie  
Jagen & verzamelen 
(< 1850)
Belangrijkste ontwikkelingen: 
•  het dorp De Krim bestond nog niet
•  het gebied was erg moerassig en daardoor 

onbewoonbaar
•  het kleine aantal mensen dat in de omgeving 

leefde, woonde op hoger gelegen zandgronden  
•  ver voor het jaar 0 leefden de mensen als 

nomaden; het waren jagers en verzamelaars 
die geen vaste woonplaats hadden

•  ze joegen op wild voor het vlees en 
verzamelden fruit en noten; zodra deze 
bronnen uitgeput raakten, trok men weer 
verder

•  het moerassige veengebied werd alleen 
betreden als men naar voedsel zocht. 

•  Er zijn vuurstenen pijlpunten en benen 
vishaakjes gevonden die men gebruikte bij de 
jacht.

Hoogveen
Omstreeks 5500 v Chr. werd het klimaat in 
Europa aanmerkelijk natter. Grote delen van 
wat we nu de veenkoloniën noemen, werden 
door slechte afvoer van water onbewoonbaar. 
De veengroei nam in de daaropvolgende jaren 
constant toe. 

Planten die in die tijd dood gingen, kwamen 
onder het water van het moeras terecht. Als 
planten onder water zijn, kan er geen zuurstof 
meer bijkomen. Hierdoor kunnen ze niet 
goed worden afgebroken en er blijven veel 
plantenresten in de bodem achter. Die vormen op 
den duur een nieuwe laag grond, waarop weer 
planten kunnen groeien. De laag plantenresten 
werd steeds hoger en hoger. En op een gegeven 
moment kwam de laag boven het waterpeil uit 

en was er weer een nieuwe bodem ontstaan. Ook 
hier gingen weer planten en bomen op groeien. 
Dit resulteerde in hoogveen.  

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. In hoogveen 
groeien maar enkele andere plantensoorten. 
Op hoger gelegen plaatsen komt wollegras voor 
en op drogere plaatsen diverse heidesoorten. 
Hoogveen heeft een bruine tot zwarte kleur en 
is in duizenden jaren uitgegroeid tot een pakket 
van plaatselijk wel vijf of zes meter dikte.

Jagen in de Steentijd
In de Steentijd leefden mensen als nomaden. Het 
waren jagers en verzamelaars: ze trokken achter 
het wild aan, ze verzamelden zaden en vruchten 
en leefden van alles was de natuur hen bood. Om 
nog beter te kunnen jagen maakten ze gereed-
schap: pijl en boog, speren en messen, enz.
Mensen betraden het hoogveen om te jagen 
en voedsel te verzamelen. Het gevangen wild 
werd opgegeten. Maar ook de pelzen, huiden, 
botten, geweien en pezen werden gebruikt. Er 
werd niets weggegooid. De pijl en boog was het 
jachtgerei bij uitstek. Er zijn vele pijlpunten te-
ruggevonden. Ook werden er strikken en vallen 
uitgezet om klein wild te vangen. Om te vissen 
gebruikte men een speer. De punt bestond uit 
een benen, getande spits van zo’n 20 cm. Ook 
met staande netten met drijvers en zinkers werd 
gevist.  Ook vishaakjes van vuursteen, bot of ge-
wei deden met of zonder aas dienst als visgerei. 

Vuursteen 
Voor de jacht werden van vuursteen pijlpunten 
gemaakt. Vuursteen kwam lokaal voor en was 
een zeer hard gesteente. Door het afslaan van 
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stukjes vuursteen van een groot brok vuursteen, 
konden werktuigen en gereedschap worden 
gemaakt met hele scherpe randen. Harpoenen 
en speerpunten werden ook wel van been of 
gewei gemaakt. 

Dieren in hoogveen
In het hoogveen stikte het van de muggen. Er 
kwamen tevens veel vogels voor. Voor de mens 
kwamen er interessante zoogdieren voor: reeën, 
vossen en elanden hebben waarschijnlijk rondge-
lopen in het gebied rond De Krim.Tevens leefden 
er waarschijnlijk veel kikkers en hagedissen. 

Offers
Vanaf de prehistorie tot na de Middeleeuwen 
hadden mensen ontzag voor het moeras. 
Hier huisden goden en geesten die men maar 
beter gunstig kon stemmen. De voorwerpen 
en zelfs menselijke lichamen die eeuwen 
later bij turfwinning tevoorschijn kwamen, 
zijn daar niet bij toeval terechtgekomen 
(bijvoorbeeld  het ‘meisje van Yde’ dat in het 
Drentse veen gevonden is). Ze werden ritueel 
geofferd. Veenvondsten vallen vaak op door 
de uitmuntende kwaliteit van conservering. 
Voorwerpen die in andere bodemarchieven 
zouden vergaan, zoals veel organische 
materialen, blijven in het moerasveen vaak 
bewaard alsof de tijd heeft stilgestaan. In een 
waterrijke bodem is geen of erg weinig zuurstof 
aanwezig waardoor rotting geen kans krijgt.

Eten  en drinken
Om voedsel te bereiden, kookte men het water 
waarschijnlijk in kookzakken, want aardewerk 
kende men nog niet. Kookstenen werden in 
het vuur verhit en in het water in de kookzak 
gegooid. Op deze manier bracht men het water 
aan de kook. Op het open vuur werd vlees of vis 
bereid: geroosterd, gerookt of op steen gegrild. 
Ook werd er in kuilen gekookt: op een bed van 

smeulende takken en bladeren werd het vlees 
gelegd. Het geheel werd met plaggen afgedekt, 
waardoor het vlees langzaam gaar smoorde.

Ontginnen & bouwen 
(1850 -1900)
Belangrijkste ontwikkelingen:
•  ontginning van het veen ten behoeve van  

turfwinning, de ontginners werden turfstekers 
genoemd

•  turf is gedroogd veen en werd gebruikt als 
brandstof voor de kachel

•  graven van een kanaal (en zijkanalen) voor de 
afvoer van turf: Lutterhoofdvaart

•  ontstaan van het dorp De Krim: een 
veenkolonie

•  bewoning door veenarbeiders in 
plaggenhutten; hele kleine huisjes gemaakt 
van heideplaggen waar men vaak met een 
groot gezin woonde

•  teelt van aardappelen op vruchtbare ontgonnen 
grond die aan het oppervlak kwam na het 
weggraven van het veen

•  vestiging van mensen en bedrijven langs de 
Lutterhoofdvaart

•  eerste gebouwen in de Krim: kalkoven, molen, 
graansilo, kerken, aardappelmeelfabriek

Ontstaan van veen
Het landschap waar het dorp De Krim 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, vormen ze samen een 
veenlaag. Zo is er een dik veenpakket ontstaan. 
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Steken van turf
Men ontdekte dat van het veen turf gemaakt 
kon worden door het veen te lagen drogen. 
Turf kon men gebruiken als brandstof voor de 
kachel. 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, werd het gebied ontwaterd en 
kon de turf 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.  In De 
Krim was de Lutterhoofdwijk de hoofdvaart, 
dit was de grootste en belangrijkste vaart. 
De Lutterhoofdwijk vormt een verbinding 
tussen de Dedemsvaart en Coevorden. 
Dwars op deze hoofdvaart stonden de wijken. 
De Lutterhoofdwijk is nog steeds goed te 
herkennen, maar dat geldt niet voor de wijken. 
Deze zijn bijna allemaal gedempt.  

Verveners
De Krim heette vroeger De Krimp. Waar deze 
naam precies vandaan komt is niet te zeggen, 
maar mogelijk heeft het te maken met de bocht 
in de Lutterhoofdwijk, daar waar de Krim begint. 
De eerste bewoners van De Krim(p) kwamen 
uit de omliggende dorpen (Smeulenbelt en 
Kappersveld). Ze verdienden de kost met het 
graven van het kanaal en het afgraven van 
veen. Deze mensen worden ook wel verveners 
of turfstekers genoemd. Ze waren erg arm 
en woonden in plaggenhutten, opgebouwd uit 
berkenstammen, turf en heideplaggen (ook 
wel keten of boeten genoemd).  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 verder 

trokken zodra de ontginning vorderde. 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. Pas later werden de woningen 
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. En 
bovendien woonde er toen in De Krim geen 
dokter.  Drankmisbruik en criminaliteit waren 
door de slechte leefomstandigheden aan de orde 
van de dag. 

Aardappelteelt
Al snel kwamen boeren er achter dat de 
afgegraven veengrond erg vruchtbaar was. Op 
de afgegraven bodem gingen zij aardappelen 
telen. Ook deze mensen hadden het niet breed. 
De aardappelindustrie was seizoensgebonden, 
alleen in de zomerperiode konden de rijpe 
aardappelen worden gerooid en verkocht. 
In de winterperiode was er weinig geld. De 
aardappelen werden gerooid, in kruiwagens 
vervoerd naar de schepen en afgevoerd. Ze 
rooiden aardappels met hun handen, met 
speciale ijzeren vingertoppen. De boeren kregen 
per volle aardappelmand betaald. Ook de 
vrouwen werkten in de aardappelteelt. 

Lintbebouwing
Door het winnen van turf en de aardappelteelt 
trok De Krim steeds meer mensen en 
bedrijvigheid. Deze mensen willen naast een 
woning ook hun geloof kunnen uitvoeren, hun 
dierbaren kunnen begraven en hun kinderen 
naar school laten gaan. Er ontstaat een echt 
dorp met een kerk, een kerkhof, een school, 
een molen en zo nog meer. Rond 1900 kwam er 
ook een middenklasse op. Deze mensen, zoals 
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de timmerman, slager en bakker hadden het 
wat breder en konden wat meer besteden. Er 
kwamen nieuwe gebouwen zoals een timmer-
werkplaats, een slagerij en een bakkerij. De 
bebouwing staat aan het kanaal en vormt een  
lint.

Vervoer over water
In het drassige moerasgebied lagen vroeger 
geen landwegen of waterwegen, hier en 
daar was slechts een smal paadje dat alleen 
bij de bewoners bekend  was. Vanwege het 
afgraven van het veen was er een netwerk van 
waterwegen ontstaan van hoofdwijk en wijken. 
Voor De Krim waren deze waterwegen erg 
belangrijk, want deze verbonden het dorp De 
Krim met andere dorpen en steden. De turf werd 
met schepen afgevoerd. Omdat een motor een 
dure investing was, 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. Over 
de Lutterhoofdwijk lagen vroeger verscheidene 
draaibruggen (1e brug en 2e brug). Ze moesten 
door een brugwachter(es) of schipper zelf 
worden opengedraaid, maar ook weer dicht 
worden gedraaid. Bij de 1e brug werd het open- 
en dichtdraaien door de bakker gedaan, die er 
op deze manier een centje bij verdiende. Veel 
schippers kochten bij hem gelijk even brood. In 
1885 werd de Dedemsvaartsche Stoomtramweg 

Maatschappij (DSM) opgericht. Deze verzorgde 
het vervoer van personen en goederen per 
stoomtram in Noordoost Overijssel en Zuidoost-
Drenthe. Ook tussen Slagharen en Coevorden 
lag een trambaan. Deze kwam door De Krim 
heen. In De Krim was vroeger een tramstation 
aanwezig bij cafe-restaurant Horstra.  Over elke 
wijk (zijvaart) lag een (draai)brug zodat de tram 
deze veilig kon oversteken.  
Met het verdwijnen van de Dedemsvaart 
werd ook de Lutterhoofdwijk afgesloten voor 
scheepvaart en heden ten dage dient ze nog voor 
de afwatering, wateropslag en natuurschoon. 
De bruggen zijn verdwenen en vervangen door 
dammen. 

Werken in de aardappelmeelfabriek  
(1900-1950)
Belangrijkste ontwikkelingen:
•  in 1906 werd de eerste 

aardappelzetmeelfabriek in De Krim gebouwd 
•  De fabriek ligt aan een wijk (Fabriekswijk)
•  deze kreeg de naam Inter Nos en gaat al in 

1911 failliet (Inter Nos is Latijn voor Onder 
Ons)

•  maar door samenwerking van een aantal 
boeren wordt de fabriek in 1912 alweer 
opgestart onder de naam Onder Ons 

•  de fabriek groeit langzaam uit tot een groot 
bedrijf waar veel inwoners van De Krim werken 
en wordt overgenomen door Avébe

•  het afvalwater uit de fabriek werd op de water- 
bassins (vloeivelden) geloosd

•  in het afvalwater zaten veel eiwitten die, als ze 
begonnen te rotten, erg stonken

•  als de eiwitten waren bezonken, pompte men 
het water weer de fabriek in en werd het weer 
hergebruikt

•  in 1975 wordt de fabriek verkocht en de 
productie van de fabriek stopt in 1994
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Van aardappel tot zetmeel
In de fabriek werd zetmeel uit aardappelen 
gehaald. Zetmeel werd verwerkt in voedingspro-
ducten zoals pudding, spaghetti en macaroni. De 
eiwitten uit de aardappel werden gebruikt in de 
diervoedingsindustrie. Voor de verwerking van 
aardappelen tot zetmeel leverden eerst binnen-
schepen de aardappels aan,  maar na het dem-
pen van de wijk werden vrachtwagens ingezet. 
De aardappelen zaten vol met vuil zand. Daarom 
werden ze gewassen. Via leidingen kwamen ze 
in de fabriek terecht en kregen ze een douche. 
Daarna werden ze heen en weer geschud op ze-
ven, om zo het laatste vuil kwijt te raken. Vervol-
gens ging men het zetmeel meten en werden de 
aardappelen gemalen. Na het malen haalde men 
het zetmeel eruit via een speciaal proces.  Het 
zetmeel werd gedroogd en afgevoerd. 
Bij dit proces kwam veel stank vrij omdat de 
fabriek het eiwitrijke  water, dat stonk door het 
rottingsproces van de eiwitten, loosde in de 
waterbassins (vloeivelden). De voorschriften 
voor de reiniging van het afvalwater door 
bevloeiing van landbouwgronden werden in 
1912 gedetailleerd omschreven. Met de groei 
van de productie werd steeds weer vergunning 
gevraagd voor uitbreiding van het aantal te 
bevloeien percelen.

Crackfree en mevrouw Kraakhelder
In de crisisjaren (jaren ’30) nam directeur 
Groeneveld het initiatief voor de productie van 
zetmeelderivaten. Zijn eerste succesnummer 
was Crackfree-edelstijfsel. Dit is een middeltje 
dat werd gebruikt bij het wassen van kleding. 
Het zorgde ervoor dat de kleding bij het strijken 
perfect in vorm bleef (crackfree = kreukelvrij). 
De eerste pakjes werden verkocht door een 
plaatselijke kruidenier. Uiteindelijk werd 
Crackfree naar ruim 60 landen geëxporteerd 
en werd de reclame met daarin ‘mevrouw 
Kraakhelder’ een begrip.

Na de oorlog werd de derivatenproductie steeds 
belangrijker. Er werden producten gemaakt 
voor onder meer de papier-, de textiel- en de 
voedingsmiddelenindustrie. 

Naast stank ook dank
Behalve voor de middenstand was Onder Ons 
van groot belang voor de werkgelegenheid in De 
Krim en omgeving. De eigen technische dienst 
met een mechanische, een elektro- en een 
timmerafdeling had personeel nodig. Op kantoor 
en in het laboratorium werkten ook enkele 
tientallen mensen. Daarnaast werden er in die 
jaren zo’n honderd campagnemedewerkers 
aangesteld. Ook voor de woningbouw was de 
aanwezigheid van Onder Ons van groot belang. 

Dieren en planten in de vloeivelden  
(1950-nu)
Belangrijkste ontwikkelingen:
•  in 1994 stopt de fabriek met produceren van 

zetmeel 
•  de zwaar vervuilde vloeivelden ontwikkelen 

zich als natuurgebied
•  in het natuurgebied komen talrijke soorten 

(water)vogels voor
•  de vorm van de waterbassins is nog steeds 

zichtbaar, het zijn rechthoekige bassins die 
omringd worden door een dijkje

•  de provincie Overijssel kocht de vloeivelden  en 
geeft ze in 2004 in beheer aan Staatsbosbeheer

•  Stichting Vloeivelden De Krim maakt zich sterk 
voor diverse ontwikkelingen in het gebied

Spoelwaterbassin
In de gemeente Hardenberg ligt ten zuidoosten 
van De Krim een bijzonder interessant 
vogelgebied: de Vloeivelden De Krim. Het 
gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin 
van aardappelmeelfabriek AVEBE. Tot 1990 

naar 
begin

inhoud



werden de spoelwaterbassins gebruikt bij de 
productie van aardappelzetmeel. Nadat de 
fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds 
aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, 
waaronder diverse zeldzame bedreigde soorten 
als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, 
zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. 
Wanneer hier in de winter duizenden taiga- 
en toendrarietganzen in de avondschemer 
neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht. 

Natuurbeheer
Het 65 hectare grote gebied is een paradijs 
voor vogels én vogelliefhebbers. De provincie 
Overijssel heeft dit opmerkelijke vogelgebied 
aangekocht en in juni 2004 in beheer en 
eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer. 
Nederland heeft slechts vier van dergelijke 
vloeivelden, waarvan De Krim de grootste is. 
Staatsbosbeheer heeft een inrichtingsplan 
opgesteld om het gebied nog aantrekkelijker te 
maken voor vogels.

Planten
Doordat de Vloeivelden De Krim tot voor 
kort gebruikt werden als industriegebied, 
is het gebied nog erg voedselrijk. Daardoor 
overheersen nu nog de stikstofminnende 
pionierssoorten, zoals distel, paardebloem, 
zuring en weegbree. Een aantal mooie 
waterplanten die hier bloeien zijn: 
moerasvergeetmijnietje, moerasandoorn, gele 
lis, veenwortel en grote lisdodde. Een door 
vlinders geliefde plant is het koninginnekruid. 
En… wie weet wat de toekomst nog brengt aan 
interessante flora en fauna! 

Vogels
De Vloeivelden De Krim zijn bekend om hun 
vogelrijkdom. Vrijwilligers hebben er 46 soorten 
broedvogels geteld, waaronder diverse zeldzame 
en bedreigde soorten zoals geoorde fuut, visdief, 

zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil 
en blauwborst. Daarnaast blijken maar liefst 
87 soorten De Vloeivelden te gebruiken als 
foerageer- en rustgebied. De volgende vogels 
komen hier voor: kievit, grutto, tureluur, wulp, 
kleine zwaan, wilde zwaan, taigarietgans, 
toendrarietgans, wintertaling, groenpoot 
ruiter, watersnip, rosse stekelstaart, witgatje, 
kemphaan, kluut, wulp, goudplevier en waterral. 
Interessante roofvogels zijn verder: blauwe 
kiekendief, bruine kiekendief en visarend.

Trek- en standvogels
Vogels die het gehele jaar in een bepaald 
gebied blijven, worden standvogels genoemd. 
Standvogels in Nederland zijn bijvoorbeeld 
mussen, mezen, kraaien en winterkoninkjes. 
Vogels die in een ander land de winter of de 
zomer doorbrengen zijn trekvogels.
Trekvogels die ’s winters in Nederland zijn, 
zijn bijvoorbeeld ganzen, kleine zwanen, sijzen 
en nonnetjes. Trekvogels die ’s zomers in ons 
land verblijven zijn onder andere zwaluwen, 
ooievaars, fitissen en leeuweriken. Vogels die 
tijdens hun reis even in Nederland zijn, zijn de 
zogenoemde doortrekkers. Voorbeelden van 
doortrekkers zijn: zwarte sterns, meeuwen en 
steltlopers. 

Waarom trekken vogels?
Er zijn verschillende redenen waarom vogels 
voor een bepaalde tijd wegtrekken uit hun 
omgeving. De belangrijkste reden is het vinden 
van voldoende voedsel. Vogels die tijdens de 
winter in Nederland verblijven, komen vaak 
uit hele koude streken (onder andere Rusland, 
IJsland, Noorwegen). Tijdens de winter is 
het hier te koud en de grond te hard om 
voldoende voedsel te krijgen. Zeker om zich 
tijdens de kou warm te houden, is veel voedsel 
nodig. Zo is het ook met vogels die tijdens 
de zomer in Nederland verblijven maar in de 

naar 
begin

inhoud



winter wegtrekken. Voor deze vogels is het in 
Nederland te koud en is te weinig voedsel te 
vinden (er zijn bijvoorbeeld geen zaadjes te 
vinden of insecten te vangen tijdens de winter). 
Daarom zoeken ze warme streken op, zoals in 
Afrika, om aan voldoende eten te komen.

Vogeltrekweetjes
Wist je dat…
•  vogels hun route bepalen door het landschap 

te bekijken, goed te ruiken en te luisteren, te 
vliegen op een inwendig ‘kompas’ en te kijken 
naar de stand van de zon en de sterren?

•  de boerenzwaluw in het voorjaar terugkeert 
naar hetzelfde nest als waar hij vorig najaar 
vertrok?

•  de Noordse stern van het hoge noorden 
helemaal naar het diepe zuiden vliegt? Hij 
daarmee per jaar een afstand aflegt van twee 
keer 17.000 kilometer?

•  de meeste groepen vogels op een hoogte 
van 1500 meter vliegen? Er ook vogels zijn 
waargenomen op een hoogte van 3000, 5000 en 
zelfs 6300 meter hoogte?

Recreatie 
De Vloeivelden zijn beperkt toegankelijk. Om 
de vogels zoveel mogelijk met rust te laten 
en niet te verstoren, zijn grote delen niet 
toegankelijk. Wel loopt er een wandelpad langs 
de Vloeivelden. Langs het pad staan palen met 
informatie. Om de beleving te vergroten zijn 
twee observeerhutten en een mooie uitkijktoren 
langs het wandelpad geplaatst. De fietsroute 
Collendoornroute komt langs de zuidwestrand 
van De Vloeivelden De Krim. In de winter kunnen 
bezoekers genieten van de vele honderden 
zwanen en ganzen die hier vroeg in de ochtend of 
in de avondschemering komen overvliegen.
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Contactgegevens 
mogelijke vrijwilligers 

voor het geven van introductieles en/of informatie voor introductiefilm

Naam

Johan Reefman 

Ruud Jonker

Nico Arkes 

Jos Kloppenburg

Bert Vaartjes  

Tinus Ekkelenkamp

Johan Poffers 

Ariane Kamerman

Jan Smeenk 

Gerrit Jan Hutten 

Jan Horsman

Altienus Zwaan

Organisatie  

Stichting Vrienden  
van de Vloeivelden 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer 

voorzitter IVN  

-  

Natuurcentrum De Koppel, 
educatie en PR 

particulier Parallelweg 19  

particulier 

Museum Gramsbergen

-

Les

cartograaf  
(en bioloog 
groep 7/8)

bioloog

bioloog 

bioloog

bioloog

bioloog

bioloog 
groep 5/6

bioloog

nader te bepalen

historicus 
groep 7/8

archeoloog

nader te bepalen

Telefoon 

06-21882446  

06-51698080  

-  

-  

0561-477272 en 
06-54781229 

0523-263640 

0523-267909 

0523-273388 

0524-571409 

0524-571520 en 
0642363232  

0524-562151 en
0618407681

0523-682351

Email  

jm.reefman@home.nl  

r.jonker@staatsbosbeheer.nl 

n.arkes@staatsbosbeheer.nl 

j.kloppenburg@staatsbosbeheer.nl 

-

tinus@ekkelenkamp.nl  

j.poffers@hetnet.nl  

info@dekoppel.com 

- 

hutten.jonker@planet.nl 

janhorsman@hotmail.com / 
janhorsman@kpnmail.nl
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