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Docentenhandreiking  

Werken, wonen en leven in Eesveen

Samenvatting 
De leerlingen gaan in deze les leren over de turf 
en veen-geschiedenis van Eesveen. Dat doen ze 
aan de hand van een klassikaal gesprek, het be-
kijken van een filmpje en het doen van een foto-
opdracht. 

Lesdoel
De leerlingen kunnen aan de hand van het doen 
van opdrachten uitleggen wat turf en veen is.

Werkvorm(en)
Horen 
De docent introduceert de les klassikaal: 
•  Wie weet hoe onze huizen verwarmd worden?
•  Weet je wat ze vroeger gebruikten om het huis te 

verwarmen? 
•  Wij wonen in Eesveen. Maar wat is veen eigen-

lijk? En wat heeft dat met turf te maken?
Docent vertelt kort over historie Eesveen (voor 
korte historie zie bijlage). 

Zien
De leerlingen gaan een filmpje zien over veen en 
hier een opdracht bij uitvoeren (zie opdrachtenfor-
mulier). 
Daarna kunnen ze de foto-opdracht van veen en 
turf doen in kleine groepjes.

Doen
Bespreken van de essentie van de les; kunnen de 
leerlingen benoemen wat turf en veen is?

Tijdsduur 
2 lesuren

Lesbenodigdheden
Digibord met internet:

Voorbereidende werkzaamheden 

Informatie:
Filmpjes:   http://www.schooltv.nl/beeldbank/

clip/20030328_hoogveen01
  http://www.schooltv.nl/beeldbank/

clip/20030328_hoogveen03 naar 
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De eerste bewoners 
De eerste bewoners (bezoekers) van de streek 
van Eesveen waren rendierjagers uit de steentijd. 
Het landschap bestond toen uit toendra-achtige 
gebieden met bossen en uitgestrekte hoogvenen. 
Vanaf zo’n 300 voor Christus gingen de mensen 
landbouw en later ook veeteelt bedrijven. Om-
streeks 1400 kwam de schapenhouderij op en 
ontstond op de middelhoge zandgronden langza-
merhand het heide-potstalsysteem. Heide was 
destijds een waardevol bezit omdat daar plaggen 
konden worden gestoken die vermengd met scha-
penmest uit de stal op de essen (landbouwgron-
den) rond de dorpen werden gedeponeerd.Op de 
hogere delen van het landschap, waartoe ook een 
deel van de Eese behoort, waren tot de vroege 
Middeleeuwen rijke bossen aanwezig, met weides 
voor vee. 

Heerlijkheid de Eese
De eerste bewoning op de Eese was volgens oude 
geschriften aanwezig in de twaalfde of dertiende 
eeuw, maar daarover bestaat geen duidelijk-
heid. In 1241 wordt ridder Bernard van de Eeze 
in de geschriften genoemd. In 1371 werd de Eese 
(destijds de Eeze) als havezathe beschreven. Een 
havezathe was in de zeventiende en achttiende 
eeuw een term voor hofstede, hof of hoeve. 
 
Uit deze havezathe is rond 1400 de ‘Heerlijkheid 
Eese’ voortgekomen. Deze ‘Heerlijkheid’ hield 
in dat men zelfstandig recht mocht spreken, los 
van het centrale gezag in Steenwijk. Dit recht of 
overheidsgezag had men in leen van de landvorst, 

de graaf of de hertog. Later ging ‘Heerlijkheid’ 
ook het gebied aanduiden waarover het gezag 
zich uitstrekte. In 1443 kreeg de Heerlijkheid de 
Eese het recht een wapen te voeren.De Eese was 
toen een bescheiden gehucht met enkele huizen. 
Het nabijgelegen dorp Eesveen is vanuit de Eese 
gesticht doordat de boeren zich in de veertiende 
eeuw afscheiden van de Heerlijkheid.
 
Conflicten 
 In de eeuwen daarna ontstonden ruzies en zich 
eindeloos voortslepende processen over de con-
crete grenzen tussen boeren uit Nijensleek ener-
zijds en de vrouwe van de Eese en de boeren van 
Eesveen anderzijds. Uiteindelijk groeide de ruzie 
uit tot een grensconflict tussen Drenthe en Over-
ijssel. De ruzies gingen niet alleen over de grens 
maar ook over water. Zowel over wateroverlast 
als watertekort wanneer men de gronden wilde 
bevloeien. Met name de nog steeds bestaande 
Giersloot werd regelmatig afgedamd om water 
vast te houden en vervolgens door de andere par-
tij juist weer doorstoken om water af te vloeien. 
De grensgeschillen zijn in 1600 opgelost. Het 
geharrewar over het water, soms uitlopend op 
onderlinge gevechten, bleef aan de orde. 
 
In 1621 ontstonden ook geschillen over turfwin-
ning, destijds een belangrijke inkomstenbron aan 
de randen van de Eese. Pas in 1683 werden al 
deze geschillen opgelost.

Uit: http://eesveen.com/over/index.html

korte geschiedenis van Eesveen 

Bijlage
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Filmpjes:  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_hoogveen01
  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_hoogveen03

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

Foto-opdracht 
Hieronder zie je een aantal foto’s in Eesveen zoals het er vroeger uitzag. Welke foto’s hebben met 
veen en turf te maken? Kleur het hokje in als je denkt dat het met veen en turf te maken heeft. En 
schrijf onder de foto’s wat je denkt te zien, ook bij de foto’s die je niet inkleurt. 

opdrachtenformulier

groep 5 & 6

LES4
STEENWIJK



groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

opdrachtenformulier

groep 5 & 6

LES4
STEENWIJK



groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

opdrachtenformulier

groep 5 & 6

LES4
STEENWIJK



groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

opdrachtenformulier

groep 5 & 6

LES4
STEENWIJK



Antwoordformulier  

de eese

naar 
begin

inhoud

STEENWIJK

Filmpjes:  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_hoogveen01
  http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_hoogveen03

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

Foto-opdracht 
Hieronder zie je een aantal foto’s in Eesveen zoals het er vroeger uitzag. Welke foto’s hebben met 
veen en turf te maken? Kleur het hokje in als je denkt dat het met veen en turf te maken heeft. En 
schrijf onder de foto’s wat je denkt te zien, ook bij de foto’s die je niet inkleurt. 
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Garage  met auto ervoor

School in Eesveen tijdens verbouwing 
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School in Eesveen tijdens verbouwing (1977) en nu
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Turfblokken
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