
Raatakkers en grafheuvels 

in Drenthe. 

Op deze en de volgende kaarten kunt 

u de gebieden herkennen waar in 

Drenthe raatakkers (Celtic Fields) 

liggen of hebben gelegen en waar 

nog grafheuvels te herkennen zijn. 

Naar de raatakkers wordt verwezen 

met een paarse pijl en naar grafheu-

vels met een gele pijl. 

Deze nog herkenbare gebieden op 

luchtfoto’s en daarvan afgeleide kaar-

ten, liggen grotendeels op beboste of 

woest liggende gronden. Op in cul-

tuur gebrachte gronden zijn deze 

gebieden niet of nog nauwelijks her-

kenbaar door grootschalige grond-

ontginningen in de jaren voor de 

tweede wereldoorlog en door ruilver-

kavelingen en daarmee gepaard 

gaande werken van na de tweede 

wereldoorlog.  

In of naast deze gebieden hebben 

onderkomens gestaan  voor de men-

sen die hier leefden en waarvan en-

kele door archeologisch onderzoek  

zijn getraceerd. Het waren veelal 

groepsverblijven. In de nabijheid van 

zo’n raatakkergebied is meestal een 

hunebed te vinden, maar altijd wel 

een groep grafheuvels. 

De kaarten zijn gemaakt vanuit de 

laag Shadow Relief van het actuele 

hoogtebestand Nederland. 



Het Noordseveld is waarschijnlijk het grootste aaneengesloten raatakkerveld. Het is in 1917 door prof. Van Giffen onderzocht en beschreven. Onder de bovenste paarse pijl rechts, was 

vroeger een grote dobbe waar aan de westkant het groepsverblijf stond met graanspiker. Ten zuidwesten van Peest zijn de contouren van het  mottekasteel Haerlo nog goed herkenbaar. 

De burcht, waar Johannes van Haerlo als leenman van de bisschop van Utrecht verbleef, is verdwenen, maar de ligging van de ronde gracht er om heen is goed zichtbaar op luchtfoto’s. 

























Op oudere luchtfoto’s zijn bij Em-

men veel meer raatakkerveldjes 

te ontdekken. 

Door de uitbreiding van Emmen 

met nieuwe woonwijken is hier-

van nu niets meer te zien. 

Links het gebied rond het woon-

wagenkamp. Vanaf het langgraf 

tot bijna aan Klijndijk zijn nog 

restanten van raatakkers op 

luchtfoto’s te zien. 

Het lijkt er op dat het volk van 

Drenthe die hier een paar dui-

zend jaar voor Christus geleefd 

heeft,  in eerste instantie hun 

akkertjes hebben aangelegd op 

de hoge ruggen die van zuidoost 

naar noordwest door Drenthe 

lopen. 

Daar vinden we de grootste com-

plexen akkers. 

 









In het centrale deel van Drenthe zijn  geen gebiedjes te herkennen waar raatakkers hebben gelegen.  In het zuidwesten alleen bij enkele plaatselijke zand opduikingen en op de kaart hier-

boven en op de volgende, aan de rand van het Dwingelerveld. Relatief kleine leefgebiedjes. Grafheuvels zijn ook moeilijk te herkennen, mogelijk een paar op het terrein van de Noordster. 





Als laatste kaart van Drenthe met redelijk goed herkenbare raatakkers, het gebied ten westen van Gees, ten noorden van de Geeser stroom Het lijkt er op dat alle kleine individueel her-

kenbare akkergebiedjes vroeger één geheel zijn geweest. Een mooi gebied om te kunnen overleven in die tijd. Aan de rand van een stroom, met voldoende veendobben waar aan de rand 

graanspikers konden worden gebouwd en waar de in de dobben levende ringslangen zorgden voor bescherming van het graan, door de muizen op te vreten. 


