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Hoe is het landschap van Valthe in de loop van de 
eeuwen opgebouwd ?

Welke kwaliteiten heeft dit landschap ?

En hoe kunnen we deze kwaliteiten verder vergroten ?



• Rijk aan aardkundige waarden

• Rijk aan archeologie 

• Rijke natuur

• Zeer waardevol esdorpenlandschap



Het aardkundige landschap van de Hondsrug
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Geologische hoofdstructuur  
van Drenthe



Saale-ijstijd, fase 3: langzame landijsbeweging van 
noordoost naar zuidwest



Saale-ijstijd, fase 4: snelle ijsrivier van noord-
noordwest naar zuid-zuidwest



Geomorfologische kaart



Keileemruggen en dekzandlaagtes

Oud-
Valthe

Weerdinge

Klijndijk
Odoornerveen



Bodemgesteldheid van de 
historische marke Valthe



Hottingerkaart 1793



Het prehistorische landschap

Hunebed D35 aan de noordrand van het Valtherbosch



Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829-1904) Hunebed te Valthe



Toendra





Boreale zeggeveenmoerassen

Open dwergberken-dennenvegetatie 

Stuifmeelkorrels uit het Vroeg-Holoceen



Oerwouden in het Atlanticum (8000 – 5000 v. Chr.)



• Zware bosvegetatie leidt tot 

intensief en diep bodemleven, 

goede doorluchting van de 

grond

• Resultaat: diep ontwikkelde 

bruine bosgronden 

(moderpodzolgronden)

• Stuifmeel nog in bruine lagen 

te vinden



Stuifmeelonderzoek 

Oude bruine bosbodem



Stuifmeeldiagram veenlaag Valthermeer

(Vroeg- en Midden-Neolithicum)



Eiken en linden van 600-700 jaar





Het Drentse landschap in de Trechterbekerperiode (artist impression)



Landschappelijke ligging van de hunebedden

1. Dichtbij keileemerosierand (zwerfstenen)

2. Op open plek (grasheide) temidden van eiken-

lindenwoud





Door eeuwenlange begrazing, 
houtkap en ontginningen 
veranderde het prehistorische 
landschap rond Valthe in de loop 
van de prehistorie van een dicht 
oerwoud in een halfopen 
parklandschap en een grasheide-
en heidelandschap



Late prehistorie (2800 – 800 v. Chr.)

• steeds opener landschap                                            

(open parkbos → grasheide)

• ontstaan eerste heidevelden

• bodemdegradatie / ontstaan podzolgronden

• eerste zandverstuivingen



Grafheuvel in het Valtherbos



Archeologische 
vindplaatsen uit de 
Steentijd en Bronstijd 
liggen hoofdzakelijk op 
dekzanden en smelt-
waterzanden (niet op 
keileemruggen)
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Smeltwaterdal van de Kampervenen



Kort voor de 
jaartelling (IJzertijd) 
verplaatste de 
bewoning zich naar de 
keileemruggen
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Middeleeuwse esdorpen en essen op de  Hondsrug liggen 
voor het overgrote deel op de keileemruggen



Celtic fields



Celtic fields

• prehistorische akkercomplexen

• Late Bronstijd – Vroeg-Romeinse tijd 

(ca 1100 v. Chr – 200 na Chr.)

• schaakbordpatroon van kleine 

vierkante en rechthoekige 

perceeltjes (30 – 40 m lang/breed)

• Begrenzing percelen eerst door 

omheiningen, later door aarden 

wallen





Celtic field tussen 
Valthe en Weerdinge, 
zichtbaar op de AHN-
kaart



Valtherbosch en Kamperesch:
archeologische parel van Drenthe



Veenbruggen uit de 
IJzertijd (500 – 200 v. Chr.)



Het historische esdorpenlandschap



De gouw Drenthe (pagus Thriente) in de vroege middeleeuwen



Dorpslandschap van Valthe in 1824



Valthe

• 1217 in Valten – 1298-1304 apud Valte

• Middelned. val(e)t ; Oudsaksisch faled ‘omheinde 
ruimte’

• Oudengels fald, falod ‘small enclosure for animals’ 

• Valthe betekent dus ‘woonplaats bij een omheinde 
veekraal’

• Etymologisch verwant aan Twentse Volthe en 
Duitse Botfeld (9e eeuw Badvaldun)



Middeleeuws boerderijen in Valthe



Boerderijen in Valthe anno 1640
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Domeingoed van 
Bisschop van Utrecht

Domeingoed van 
Bisschop van Utrecht

Domeingoederen 
van Kapittel St. 

Pieter in Utrecht



Locatie van het middeleeuwse 
domeinerf Lippinge van het 
Kapittel van Sint Pieter



Duirshoff

Middeleeuwse hof 
van de bisschop 
van Utrecht



Historische esdorpen: open structuur



Brink

• Oorspronkelijk niet centraal, maar aan de 
rand van het dorp gelegen (aansluitend 
bij veedrift naar buitengebieden)

• Eng. brink = rand

• Gras met eikenbomen

• Drinkkuil voor het vee (dobbe)

=  veedrift

Valthe 1642

BR BR

BR =  brink



Kadastraal minuutplan 
Valthe 1832
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De essen
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Grondbezit op de essen van Valthe in 1642



Bruingrijze middeleeuwse cultuurlagen als hulpmiddel bij het 
bepalen van de ouderdom van de esontginningen



Ouderdom van de essen in Valthe



Veldnamen op 
de essen van 
Valthe in 1642



De veldgronden



Valthe op de Franse kaart van 1811-1813



1850



De stille paarse heide: een relatief jong landschap

• Hoewel er al vanaf de Bronstijd heideveldjes 

voorkomen in onze zandgebieden, stammen de 

grote open heidevelden pas uit de laatste 

vijfhonderd jaar

• Ontstaan door intensivering van het landgebruik na 

ca 1450 AD:

– Ontstaan grote schaapskudden

– Aanvang intensieve plaggen-

landbouw



Grote schaapskudden ontstaan in Drenthe vanaf de 
late 15e eeuw

• Opkomende vraag naar inlandse wol in textielsteden 

Zuiderzeegebied en Holland

• Drentse boeren richtten zich vanaf 1450 in groten 

getale op de marktgerichte productie van wol

• Verkoop via tussenhandelaren





Opkomst vetweiderij ossen voor stedelijke 
markten vanaf 16e eeuw



Opkomst intensieve plaggenbemesting in de 17e eeuw



Werktuigen om te plaggen: 

tweehandige en éénhandige plaggenzicht





Potstal

(verdiepte stal)



Valthe: esdorpenlandschap 
met grote en diverse 
kwaliteiten
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