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VERDWENEN  BEWONING: BUURTSCHAP  HET  KOEPAD 

 
Aaldert Muis, Ossenzijl 

i.s.m. Piet de Boer, Siebrand de Boer, Jaap Ruiter, Peter Asmussen 
 
Verdwenen dorpen, buurtschappen en woonstedes in het veengebied in NW- 
Overijssel tussen de Steenwijker Aa en de Linde, deel 2. 
 
Deel 2. Niet gedocumenteerde bewoning 
 
I. Inleiding 

In De Silehammer 29/4 (december 2021) heb ik geprobeerd een overzicht te 
geven van alle gedocumenteerde verdwenen woonstedes in het veengebied 
tussen de Steenwijker Aa en de Linde in NW-Overijssel buiten de huidige be-
bouwingsstreken en bebouwingsclusters. Dit op basis van historische kaarten.  
Duidelijk werd dat die documentatie onvolledig was en nog steeds is.  
Er is meer; de woonstedes waren of groter of onjuist weergegeven. 
Dat ‘meer’ wordt per woonstede verder belicht.  
In dit artikel gaat het over het Koepad (figuur 1).  
 

Het Koepad maakt 
deel uit van natuurre-
servaat De Weerrib-
ben, is eigendom van 
Staatsbosbeheer en in 
reguliere pacht uitge-
geven aan melkvee-
houder Andries van 
der Meer.  
Van deze pachter 
hebben wij toestem-
ming gekregen voor 
veldonderzoek. 
 
 

 

 

Figuur 1. Locatie Het Koepad (topografische kaart 1:25.000, deel van kaartblad 
No16 D Blokzijl; Topografische Dienst, Delft, 1962). 
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II. Het Koepad nu 

Het Koepad is globaal te duiden als de onverveende strook grasland vanaf de 
Meentebrug tot aan de Floddervaart met een lengte van circa 1.300 m. Het 
Koepad begrenst de Boonspolder aan de noordoostzijde over een lengte van 
circa 900 m. Voor de Boonspolder had het Koepad een waterkerende functie.  
Het Koepad oogt als een karrespoor met aan weerszijden grasland. Goed 
beschouwd is het een intact gebleven, historische weg met ‘afstanden’1 aan 
weerszijden, niet aangetast door de natte vervening. Tussen die afstanden 
(stroken grond) en de weg was een bermsloot. De afstanden langs het Koe-
pad zijn sterk geaccidenteerd. De voormalige bermsloten onderscheiden zich 
als ‘slegges’2, voornamelijk begroeid met pitrus Juncus effusus (foto 1).  
 
In zijn huidige voorkomen lijkt de basis van het Koepad heel sterk op de huidi-
ge Hoogeweg met zijn twee sloten langszij en onverveende afstanden aan 
weerszijden. Eén van deze twee sloten langszij de Hoogeweg is de Hooge-
wegsloot, een vaarsloot met een afwateringsfunctie. Langs het Koepad ont-
breekt en ontbrak zo’n vaarsloot. De afstanden langs de Hoogeweg zijn heden 
bebouwd en bewoond. Het vermoeden van verdwenen bewoning langs het 
Koepad is dan ook niet onlogisch. Dit vermoeden wordt versterkt door de 
hoogteverschillen in het maaiveld op de afstanden in dit veengebied; die onge-
lijkheid van het maaiveld is niet van natuurlijke oorsprong.  
Ook zijn de afstanden niet overal even breed. Daar waar het ‘uitstulpingen’ ten 
opzichte van de lijn van gelijke afstand vanaf het karrespoor betreft, vallen die 
samen met een maaiveldverhoging. Het lijkt er dus op dat er bij de vervening 
rekening is het gehouden met de toenmalige of toen al historische bebouwing.  
 
III. De huidige hoogtekaart 

Wij – Siebrand, Jaap, Peter en ik – hebben op 12 november 2020 op drie 
plekken een handgrondboring gezet in een opduiking van het maaiveld. Dit 
bleken toen ophogingen met zandige teelaarde, door mensen aangebracht. 
Van de laatste van deze drie wisten wij toen zeker dat het hier om een ‘huis-
plek’ ging. 

 
1  Ter weerszijden van bepalende wegen en dijken zien we stroken grond,  

de zogenoemde ‘afstanden’; deze zijn onverveend. Het vervenen van die 
stroken was verboden in verband met de waterkerende functie van die 
wegen en (uiteraard) dijken. Het sparen van gronden voor vervening op 
afstand van deze waterkerende wegen en dijken behoedde hen voor af-
kalving door golfslag. Zie ook het vorige artikel. 

2  Streektaal voor laagte in het terrein. Nederlands: slag, zoals in slagen-

 landschap. 
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Welnu, hierop voortredenerend: deze drie plekken staan als rood op de hoog-
tekaart van Nederland (met detail ervan in figuur 2 en 3). In totaal tel ik 19 van 
soortgelijke huisplekken op de afstanden, die het Koepad aan de zuidwestelij-
ke zijde flankeren. Met de twijfelgevallen erbij kom ik zo op 25 huisplekken. De 
‘buurtschap Koepad’ gaat voor mij steeds meer leven. 
 
Peter is nog niet zo ver. We zijn het erover eens dat langs het Koepad meer-
dere ‘verhoginkjes’ zijn. Uit enkele gutsboringen is gebleken dat deze niet de 
weerslag zijn van lokaal opduikend dekzand. Peter zegt, dat een kenmerk voor 
bewoningslocaties op veen compactheid is. En volgens hem was er niet een 
herkenbare compacte laag. Daarom is hij nog niet zo ver om van ‘huisplaat-
sen’ te spreken.   
 
Ik ben dat met hem eens waar het gaat om aaneengesloten woonlocaties, 
zoals dat bijvoorbeeld op terpen het geval kan zijn. In dit geval denk ik dat er 
per huisplek een andere bodemopbouw kan zijn. Ook speelt hier de vraag hoe 
oud dit alles is. Dat weten we nu niet. En de genoemde compactheid treedt op 
na vele jaren. 

  
Foto 1. Piet de Boer met fiets op het karrespoor van het Koepad, rechts ervan 
een strook met (donkere) pitrusbegroeiing, die een voormalige bermsloot mar-
keert en rechts daarvan de 'afstanden' met op de achtergrond Siebrand de 
Boer met grondboor (foto Aaldert Muis, 6 augustus 2021). 
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Boven: figuur 2. Deel van het Koepad o.b.v. hoogtekaart van Nederland 2021. 
De donkerste delen van het pad zelf hebben een hoogte van NAP – 0,13 m, 
de donkere vlekken ernaast betreffen voormalige huisstedes met een hoogte 
van ca. NAP – 0,45 m, de lichtere delen ertussen ca. NAP – 0,65 en de laag-
ste terreindelen op de afstanden hebben een hoogte van ca. NAP – 0,80 m. 

hoogtekaart: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer 
 
Onder: figuur 3. Bijschrift op de volgende pagina.  

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer
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Figuur 3 (vorige pagina). Deel van het Koepad o.b.v. hoogtekaart van Neder-
land 2021. De grafiek met het hoogteprofiel valt samen met de lijn, getrokken 
in de lengterichting, van midden boven naar rechtsonder, over de afstanden 
naast het karrespoor van het Koepad.  
Ter plaatse van het kruisje, rechtsonder in deze lijn, is de feitelijke hoogte 
t.o.v. NAP aangegeven; hierachter staat ‘Meter’ (zie ook figuur 4). De onder-
linge verschillen in hoogte op deze lijn t.o.v. het beginpunt van de lijn zijn met 
het andere getal aangeduid (geen dimensie).  
Figuur 4 (hieronder). AHN3 – Hoogteprofiel. Twee voorbeelden van andere 
hoogteaanduidingen op diezelfde lijn. De groene piek is een boom.  

 
IV. Verdwenen bewoning 

De meest recente bewoning aan het begin van het Koepad aan de Meenteweg 
was de boerderij van de voormalige pachter Bene Poelsema, schoonvader 
van de huidige pachter Andries van der Meer. Deze boerderij brandde in 2004 
af en is niet herbouwd. 
Volgens de kadasterkaart van 1832 stonden er toen twee woningen aan het 
Koepad; één aan het begin bij de toenmalige ophaalbrug in de verlengde 
Muurlinkvaart van de Boonspolder en één ter hoogte van de toenmalige op-
haalbrug over de Wheer. Van die laatste woning heeft Dirk Kuiper de bewo-
ning met bewoners nog gekend (jaren vijftig vorige eeuw), aldus Siebrand de 
Boer. Dirk woonde indertijd aan de Woldlakeweg op nr. 18, hemelsbreed ter 
hoogte van genoemde woning. 
Eén van de drie boringen van 12 november 2020 geplaatst op een ‘hoge kop’, 
wij dachten echt aan een ‘huiskop’. In figuur 5 (pagina hiernaast) is deze kop 
in 1909 nog een aparte kavel ter grootte van een erf: kavel nr. 2035. Dit lijkt 
een bevestiging van ons vermoeden, dat het hier om een ‘huiskop’ gaat. 
Evenzo hebben de kavelnummers 2036, 2243 en 2040 een zodanige grootte 
en een zodanige positie/ligging, dat deze ook elk een huiskavel kunnen betref-
fen (Jaap Ruiter: ‘Koepad-centrum’).  
Deze erfkavels komen op de kadastrale kaart van 1832 (nog) niet voor. 
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Figuur 5. Uitsnede uit kadastrale 
kaart Gemeente Oldemarkt sec-
tie D uit 1909 van het Koepad 
met enkele vermoedelijke voor-
malige huiskavels.  
Ter plaatse van kavelnummer 
2035 voerden wij een hand-
grondboring uit, waaraan wij een 
bevestiging van dit vermoeden 
ontlenen.  
 

 

 

 

 

a. Veenterpjes 

 
Bij het zien van de verhoogde 
huisplekken langs het Koepad 
(figuur 2 en 3) komt de gedachte 
aan ‘veenterpjes’ boven. De 
gedachten van Peter gaan in-
derdaad in die richting.  
Zijn dit veenterpjes? Ik denk van 
niet, want: 

 
1.  Een veenterp kan worden gezien als een primitieve vorm van een terp3.  
2.  Veenterpen liggen alleen of in groepjes van twee of drie bij elkaar.  

Ze variëren in doorsnede van nauwelijks tien tot meer dan vijftig meter. 
3. Vooral de lagere veenterpen zijn vaak niet eenvoudig te herkennen in het 

landschap. Een geoefend oog ziet ze wel. Bijvoorbeeld door het verschil 
in begroeiing. De bovenkant van een veenterp bestaat uit klei. Daar wil 
het gewas pitrus niet goed op groeien. Pitrus groeit wel graag op de 
veenachtige grond er omheen. Op de veenterp staat dus geen pitrus, 
maar eromheen wel. 

4. De huidige kennis over veenterpen levert een beeld op van bewonings-
plaatsen, die in één keer aangelegd zijn en waar de mensen midden bo-
venop zijn gaan wonen. Ze hebben er maximaal enkele tientallen jaren op 
gewoond en per terp heeft er maximaal één huis of boerderij op gestaan.4 

 
3  Punt 1:  Veenterp - Wikipedia  
4  Punten 2 t/m 4: Wat is een veenterp? - WUR  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenterp
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Projecten/Veenterpen/Wat-is-een-veenterp.htm
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Een aantal van 25 huisstedes langs het Koepad past niet in de definitie van 
‘twee of drie bij elkaar’. Bovendien is de grootte afwijkend. De huisstedes van 
het Koepad beslaan per plek een oppervlakte overeenkomstig één woning of 
één boerderijtje. Een doorsnede van tien meter is al erg groot, terwijl een 
doorsnede van meer dan vijftig meter daar niet voorkomt.   

Als één van de kenmerken van een veenterp is dat de bovenkant ervan uit klei 
bestaat, dan zijn de verhogingen langs het Koepad zeker geen veenterpjes. 
De bovenkant van de huisstedes langs het Koepad bestaat uit veraard veen 
(venige teelaarde). Bovendien: waar had men de klei vandaan moeten halen 
op deze locatie? Klei komt in de directe omgeving niet voor. 

Op een veenterp zouden mensen maximaal enkele tientallen jaren hebben 
gewoond. Het ligt niet voor de hand, dat de mensen langs het Koepad hier 
zo’n korte tijd zouden hebben gewoond. Immers, het Koepad is een weg met 
lintbebouwing. Het is een bewoningsas die past in de totale inrichtings- en 
infrastructuur van hele gebied in Noordwest-Overijssel tussen de Steenwijker 
Aa en de Linde. Deze infra is gericht op een langdurig verblijf. 

Persoonlijk ga ik er op dit moment dus niet vanuit, dat het hier gaat om veen-
terpjes. Maar Peters gedachten daaraan moeten mijns inziens zeker verder 
worden onderzocht. 
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Foto 2 (vorige pagina). Uitvoering van een handgrondboring (boortype Edel-
man met guts) ter plaatse van een ‘hoge kop’ aan het begin van het Koepad 
gezien vanaf de Meenteweg juist voorbij de voormalige ophaalbrug in de ver-
lengde Muurlinkvaart in de Boonspolder.  
V.l.n.r. Jaap Ruiter, Siebrand de Boer (met grondboor) en Peter Asmussen 
(foto Aaldert Muis, 12 november 2020). 
 

b. Huttenleem  

 
Huttenleem is leem of klei waarmee de bewoners het twijgenvlechtwerk van 
de wanden van hun huis bestreken. In geval van brand werd de leem gebak-
ken in het vuur en bleef daardoor fragmentarisch bewaard. In sommige stukjes 
gebakken huttenleem is de afdruk van de twijgen nog te zien.5 
Boerderijen in de Romeinse tijd waren grotendeels van hout. De wanden wer-
den gemaakt van palen waartussen takken waren gevlochten, zogenaamd 
vlechtwerk. Tegen de buitenkant van het vlechtwerk werd klei gesmeerd om 
de wind tegen te houden.6  

 
Foto 3:  
Huttenleem als rode 
en lichtgrijze brokjes 
in een molshoop aan 
het begin van het 
Koepad.  
(foto Jaap Ruiter,  
6 augustus 2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 
5  Vondst huttenleem en palenpad | izi.TRAVEL  
6  Haagse Tijden | Huttenleem) 

 

https://izi.travel/nl/510c-vondst-huttenleem-en-palenpad/nl
https://www.haagsetijden.nl/tijdlijn/romeinen/huttenleem


De Silehammer 30/1 maart 2022 9 

Foto 4: Door Siebrand de 
Boer uitgeboorde bovengrond 
van veraard veen met aange-
boorde grijze huttenleem.  
Deze aangeboorde hutten-
leem is wellicht van een vloer 
van een (achter)huis.  
Vloerleem wordt niet rood bij 
eventuele brand, omdat het 
daarvoor te vochtig is  
(foto Aaldert Muis, 6 augustus 
2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huttenleem werd dus gebruikt voor het dicht pleisteren van het twijgenvlecht-
werk van de wanden van de woning. Maar het kan eveneens gebruikt zijn voor 
het maken van de vloer in het (achter)huis c.q. of de deel). Dat is op deze 
locatie niet ondenkbeeldig omdat de zandgrond met leemlagen relatief vlakbij 
zijn gelegen. Op grotere afstand van de zandgrond bestond in het gebied van 
De Weerribben de vloer van de deel van boerderijen namelijk uit het oorspron-
kelijke veen, dat inpandig verwerd tot een harde verturfde laag.  
 
In de boring van foto 4 lijkt sprake van grijze leem, dat voor de vloer is ge-
bruikt.  
 
In een andere boring (helaas geen foto) werd onder de teelaardelaag van 
veraard veen eerst brokjes rode huttenleem aangetroffen en direct daaronder 
grijze leem. Wij vermoeden dat bij brand de leem van de wanden tot rode 
brokjes is gebrand en de eronder gelegen vloer niet is aangetast door de 
brand in verband met vochtgehalte en positie. 
Op een andere plaats is door Jaap Ruiter huttenleem in zowel lichtgrijze als 
rode brokjes aangetroffen (zie foto 3). 
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V. Vondsten 

Voor Piet en Siebrand de Boer is het Koepad al een aantal jaren een potenti-
ele bron van archeologische bodemvondsten. Met de metaaldetector vonden 
zij meerdere heel interessante voorwerpen. Tijdens het zoeken stuitten zij 
eveneens op historische zaken van ander materiaal zoals scherven van keu-
kengerei. Onderstaand munten zijn gevonden door Piet de Boer.   

 
Foto 5: Rijderschelling: ridder met geheven zwaard op galopperend paard. 
Kop (links): CONCORDIAE RES PARVAE CRESCUNT = door eendracht 
groeien kleine dingen = eendracht maakt macht.  
Munt (rechts): dubbele adelaar met keizerskroon, 6 s = 6 stuivers; afkorting: 
MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS = nieuwe zilveren munt Stad Nijmegen.   

 
Foto 6. Soortgelijke zilveren rijderschelling Stad Deventer (Daventria) 1691.  
Nijmegen was keizerstad, Deventer een vrije rijksstad. Munt gevonden door 
Piet de Boer op een huisstee op een van de afstanden van het Koepad. 
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Op deze en de volgende pagina: 
vondsten op het karrespoor van het Koepad.  
 
Links: Tinnen lepel met afbeelding van pijpro-
kende man. Gevonden door Siebrand de Boer.  

 
Boven v.l.n.r.: loodgewicht, tapkraan wijnvat, 
musketkogels (ca. 1600).  
Rechts: duiten 

     (1600 tot eind 1700). 
Gevonden door Piet en Siebrand de Boer. 

 
 
Onder: Aardewerk. Gevonden door Siebrand de Boer.  
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Alle vondsten wijzen op aanwezigheid van mensen of menselijke activiteit van 
enkele eeuwen geleden. Dat is de zeer globale overeenkomst ervan.  
Anderzijds zal elk voorwerp zijn eigen geschiedenis hebben. Maar die is voor 
ons nog merendeels onbekend en gissen wij er vaak naar… 
 
Het Koepad (de menning) is van oudsher opgehoogd met zandige grond om-
wille van de begaanbaarheid. Mogelijk kan dit ook de rijkdom aan 'losse vond-
sten en detectorvondsten' verklaren. 
 
VI. Nawoord 

Ik ken het Koepad al sinds mijn jeugd, maar had er nog nooit met deze ogen 
naar gekeken. Toen ik het eerste idee opperde van een vroegere buurtschap 
in lintbebouwing langs het Koepad, reageerde  
- Siebrand met: “Dit vraagt om een diepgaand onderzoek.” en 

- Jaap met: “Dan ligt het voor de hand om de drie naastliggende kleine  

kaveltjes ook als huiskavels te bestempelen. ‘Koepad-centrum’, zou ik 

zeggen.” en “Leuk om te onderzoeken, lijkt mij, of de bewoning stamt van 

voor de vervening of er na, de wijzen van bestaan en waarom uiteindelijk 

iedereen is vertrokken.”  

- Peter met “Bij ons vorige bezoek in het veld langs het Koepad hebben we 

geconstateerd dat de verhoogde plaatsen niet op opduikingen van dek-

zand gelegen zijn. Om de relatief natte en slappe veengrond te kunnen 

bewonen kan gebruik gemaakt zijn van zogenaamde veenterpjes... Ik heb 

ze zo’n twintig jaar geleden onderzocht in Friesland. Ten noorden van Al-

deboarn, meen ik mij te herinneren. Of het langs het Koepad ook om der-

gelijke locaties gaat vraagt om verder onderzoek.” 

Naar mijn idee is dit artikel slechts een verkennend begin; een aanzet om er-
achter te komen hoe de feitelijke situatie daar langs het Koepad ooit was. 
Want er valt daar nog veel te onderzoeken... 
 
Met bewerking door door Jo Steenstra, Nieuw-Buinen. 
 
Inhoudelijke op- en aanmerkingen over dit artikel ontvang wij graag via de 
redactie van De Silehammer: redactie@historischeverenigingijsselham.nl  

 

Dit artikel staat in kleur ook op de HVIJ-site. 
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