
 

 Gebruik is gemaakt van de kaarten , registers en veldaantekeningen van het kadaster.  Plaggenhutten en ook enkele keten zijn niet vermeld vanwege het ontbreken van onvoldoende 
gegevens om deze in kaart te kunnen brengen. Tot het Barger Erfscheidenveen wordt ook gerekend de buurtschap Ermerveen, voor zover gelegen in de kadastrale gemeente Emmen en 
de buurtschap Wilhelmsoord.  Het hele gebied is in kaart gebracht als GIS projekt en hiervan zijn detailkaarten afgedrukt in twee versies. Eén met bij elk gebouw een vermelding van de 
kadastrale perceelnummers waarmee het gebouw in de kadastrale registers voorkomt en één met bij elk gebouw de namen van de eigenaren die vermeld staan  in het leggerartikel van 
de eigenaar van het perceelnummer.  Alle gebouwen zijn met een rode vulling in kaart gebracht op een achtergrond van een luchtfoto van 1922. 

Het overzicht van de namen van eigenaren is niet volledig omdat vaak overboekingen zijn gebeurd als gevolg van vererving en splitsing of verkoop pas later plaatsvond. Die tussentoestan-
den zijn weggelaten evenals kortstondig bezit na veilingen en dergelijke. Het totale bestand  van onderzochte perceelnummers met  de artikelnummers en een korte beschrijving van eige-
naren is verzameld in een Excelbestand. Dit bestand wordt niet in deze publicatie opgenomen. Iedereen kan met behulp van het perceelnummer  (gemeente Emmen sectie D) de gege-
vens zelf natrekken via de Kadviewer die gratis in het Drents Archief is te gebruiken. Wie zelf geabonneerd is op de Kadviewer kan dit uiteraard zelf thuis via internet openen en gebrui-
ken. 

In het kadastrale archief staan veel meer gegevens vermeld die bruikbaar zijn voor historisch onderzoek. Zo kan men via de te raadplegen hulpkaarten een reconstructie maken van  
grenswijzigingen en van de wijzigingen die aan gebouwen zijn aangebracht door aanbouw, verbouw of complete nieuwbouw ter plaatse. 

Op de veldwerken van de landmeter staan aantekeningen over de aard van het perceel, zoals huis, keet, niet ingemeten plaggenhut, heideveld of bouwland of veen. Maar ook op latere 
veldwerken de namen van de personen die bij de meting aanwezig waren. 

In het leggerartikel staan alle gegevens van de eigenaar. Bij vererving ook de namen van de erfgenamen.. Verwijzingen naar vorige leggerartikelen en van volgende bij overboekingen na 
verkoop. Ook een verwijzing naar het deel en nummer van het hypotheekregister wanneer het perceel is gekocht met geleend geld. Dat wil niet zeggen dat een perceel niet is gekocht 
met geleend geld, wanneer in de betreffende kolom geen verwijzing staat.  Op het platteland kwam het vroeger veel voor dat vermogende personen geld leenden aan personen die zij 
goed kenden en vertrouwden.  Een notaris was wel op de hoogte van  personen die als geldschieter wilden fungeren en ook de zaakwaarnemers. Die zaakwaarnemers hadden destijds 
ook de bevoegdheid om akten van verkoop en dergelijke op te stellen en te laten overschrijven in het kadaster.  Die zaakwaarnemers brachten veel minder kosten in rekening dan een 
notaris. Een pluspunt voor de gewone man om  een stukje (veen) grond aan te kopen en er een huis op te (laten) bouwen. 

Zo bouwde Wietze Jitses van der Leij in 1903 een arbeiderswoning op een gedeelte van het perceel D 7378 dat hij gekocht had van Jan Sikken, landbouwer in Weerdinge.  Het geld werd 
beschikbaar gesteld door Jan Frieling, een landbouwer waar zij goed mee overweg konden. Na opmeting en verwerking op de kadastrale kaarten en in de registers kreeg dit perceel het 
nummer 8245.  Arend Mink, schoonzoon van Wietse van der Leij heeft de woning in 1938 gerenoveerd en groter gemaakt. Het pand is in de familie gebleven tot dat het gesloopt moest 
worden voor de aanleg van de autoweg Hoogeveen-Zwartemeer. 

Ook het pand op D 9484 is in  1904 door Hendrikus Spiegelaar gebouwd met geleend geld dat beschikbaar gesteld werd door meester Oostergo, Hoofd der School in Veenoord. Bij het 
overlijden van Hendrikus op  21 mei 1934 was de schuld nog niet afgelost en is overgenomen door zijn zoon Johannes, de nieuwe eigenaar van het pand. Johannes trok met zijn gezin toen 
bij zijn moeder in. Op de deel werd een kamer afgetimmerd voor zijn moeder.  Die zal daar echter voornamelijk geslapen hebben, want het was in die tijd de gewoonte dat inwonende 
ouders gewoon deel uitmaakten van het gezin.  Zoon Remmelt is hier geboren en vader Johannes heeft het pand even voor 1960 verkocht aan Asing Koopman, schoonzoon van Arend 
Mink, hierboven vermeld. Johannes Spiegelaar verhuisde toen naar de Ensingwijk in Erica. 

Op de volgende pagina’s vindt u  de detailkaarten met eerst de kaart met de namen van de eigenaren en direct daarna hetzelfde gebied met de perceelnummers van de percelen waarop 
het pand stond of nog staat. 
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Het zuidelijke deel van de Verlengde Wilhelmsweg 
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Het westelijke deel van de Erfscheidenweg 
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Het oostelijke deel van de Erfscheidenweg 
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Het gebied Scheidingsweg en omgeving 
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Het gebied Ermerveen en omgeving 
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Wilhelmsoord met het westelijke deel van de Wilhelmsweg, vroeger Turfweg. 
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Wilhelmsoord met het oostelijke deel van de Wilhelmsweg, vroeger Turfweg. 
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