De Bargervenen omstreeks 1500 met de buurtschappen, hoofdwegen, rivieren en plassen van zuidoost Drenthe.

De Bargervenen

Het nu afgegraven veengebied had destijds een veenpakket dat varieerde van 30 centimeter aan de westelijke randen tot 9 meter bij de
Duitse grens.
Bij de Heerendijk-Veldhuizerwijk, ten zuidwesten van het huidige recreatiegebied Parc Sandur was het veenpakket gemiddeld 5 meter dik.

Het Bargerveen 1878
De ontwikkeling van het gebied direct ten zuiden van Zuidbarge, tot aan de aanleg van het recreatiegebied Parc Sandur

Een kaart uit 1878 van het zuidelijk deel van de gemeente Emmen waarop de vorderingen van het plan tot vervening van de Bargervenen is aangegeven. Met blauwe lijnen zijn de aanwezige beken en riviertjes vermeld en
de al gegraven kanalen en wijken. Met zwarte lijnen de nog aan te leggen voorgenomen infra structurele werken. De zandopduikingen van de Hondsrug zijn aangegeven en dan wordt meteen duidelijk waarom voor het
gebied links en rechts van de Ericasestraat voor dit verkavelingspatroon is gekozen.

Het Bargerwesterveen ten noorden van
de Heerendijk omstreeks 1900.
De geplande kanalen en wijken waren gegraven, maar
van grootschalige vervening was hier geen sprake.
Wel zien we relatief veel bebouwing in dit gebied.
Niet alleen langs hoofdverbindingswegen zoals de Ericase straat, maar ook aan de Siepeldijk en aan de
hoofdwijken. Maar ook midden op veenplaatsen. De
meeste bewoners zullen in eerste instantie wijk– en
slootgravers zijn geweest. Nu zullen ze proberen hun
kost te verdienen met het handmatig afgraven van
het veen en daarna het klaar maken van de veenkavel
tot landbouwgrond. De woningen die midden op de
veenplaatsen staan zullen worden afgebroken zodra
met het ontginnen van de kavel tot landbouwgrond
wordt begonnen. De woningen die op de kop van een
kavel staan, worden in de meeste gevallen niet afgebroken, wanneer de constructie deugdelijk genoeg is
om nog een groot aantal jaren te kunnen worden bewoond. Op deze topografische kaart, uitgave 1903, zal
de situatie van 1900 zijn aangegeven. De percelen
langs de Ericasestraat, waarop woningen staan, liggen
op de uitloper van de Hondsrug. Het kleine beetje
veen op deze percelen is al afgegraven en de percelen
zijn al in gebruik als landbouwgrond en tuingrond
voor de verbouw van gewassen voor eigen gebruik.
Opvallend is ook het grote aantal woningen langs de
Siepeldijk op een al ontgonnen stuk veengrond. Na de
ontginning tot landbouwgrond, dat in 1920 voor het
gebied ten noorden van de Heerendijk nog maar voor
de helft gereed was, zijn alleen nog woningen aanwezig op de kop van een kavel. De woningen langs de
Siepeldijk zijn dan echter op een paar na allemaal verdwenen. Ook na de 2e wereldoorlog kwamen in dit
gebied nog woest liggende gronden voor.

Het gebied Parc Sandur en de gebouwen die hier hebben gestaan rond 1900 in het voormalige Bargerwesterveen.
Links de Dikkewijk, onder de Heerendijk ,
rechts de Ericasestraat en boven de Boerweg. Vroeger de kadastrale bladen Emmen
sectie G bladen 1 t/m 3.
Binnen dit gebied de Veldhuizerwijk, links,
en de Veenschapswijk, rechts.
De vroegere kavelgrenzen zijn in blauw getekend op een achtergrond van de huidige
topografie. Met rode blokjes de bebouwing
in 1900.
Open topo: "Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl"

Het gebied Parc Sandur en de gebouwen die hier stonden in 1950 in het voormalige Bargerwesterveen.
Op deze kaart is de ligging aangegeven
van de gebouwen (rode rechthoekjes)
voor de inrichting van dit gebied tot recreatiepark.
Op pagina 7 en verder vindt u detailkaarten met de namen van de laatste bewoners, voor zover die tot nu toe zijn achterhaald.

De ligging van de Dorpsgrenzen in het noordelijk deel van het Bargerwesterveen.

Achtergrondkaart Kadaster Open Topo
Voorgrond Kadastrale situatie 1930-1960
perceelsgrenzen (dikke lijnen) en bebouwing (rood)
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Bewoners gebied Nieuw Amsterdam aan de Dikkewijk en de Veldhuizerwijk
ten noorden van de Heerendijk tussen 1930-1960

Herinneringen uit de jaren 1940—1960 van het gebeuren in dit gebied voor zover ik daarbij was betrokken.
Het was augustus 1948 dat ik voor het eerst alleen op bezoek ging bij mijn overgrootmoeder Berendina Helena Reuvers, weduwe van mijn overgrootvader
Hilbertus Mink. Dat bezoek was niet vrijwillig, maar in opdracht van mijn moeder, die naar haar was vernoemd. Het was in de eerste week dat ik naar de
ULO aan het Allee in Emmen ging en op mijn eerste fiets die mijn oom Hilbert, een broer van mijn moeder, in elkaar had gezet uit verschillende onderdelen
die hij op de kop had getikt. De fiets had bij voorbeeld een plat stuur. Had niemand anders. En omdat ik nu een fiets had, met ook nog grote tassen, kon ik
ook mooi boodschappen meenemen. Dat was in die tijd niet ongewoon. Meerdere kinderen deden dat. Zo moest ik dus van mijn moeder bij oude opoe
Mink langs gaan om een half pond koffie te brengen. Ook niet ongewoon in die tijd, want er was nog geen goede oude dag voorziening voor bejaarden. Het
Kabinet Drees (PvdA) was wel druk bezig om dit voor elkaar te krijgen, maar het was van ouds de gewoonte dat ouderen door hun kinderen werden onderhouden. En zo had mijn moeder besloten dat ik regelmatig even bij opoe Mink langs moest gaan om een pak koffie te brengen en vrijdags van de markt in
Emmen 10 pond appels voor een gulden bij Harm Slot moest kopen en mee terug naar huis moest nemen. En zo moest ik ook voor een buurman drie huizen
verder, Hidde Oostindjer, in de herfst en winter, de door hem geschoten hazen en ander wild, meenemen naar Strootman in de Wilhelminastraat en daar
afleveren. Kreeg ik dan een dubbeltje voor.
Om op tijd op school te zijn, vaak al acht uur ‘s morgens, moest ik ruim 10 km fietsen en wanneer ik eerst nog naar opoe Mink moest, kwam daar dan nog
een paar km bij. Want opoe woonde aan de Veldhuizerwijk, op de veenplaats recht achter de boerderij van Willem Hadders aan de Dikkewijk. Vanaf de Dikkewijk over de laan langs de boerderij 700 meter naar het oosten tot de Veldhuizerwijk en dan nog 70 meter over het pad langs de wijk naar het zuiden, dan
de gammele brug over om bij de woning te komen. Opoe zat meestal aan de tafel naast de kachel. De enige verwarmde ruimte, waarin ook werd gekookt. In
de wanden waren vier bedsteden voor twee personen. Op de kachel stond een grote koffiepot die al heel vroeg, soms vanaf 4 uur ‘s morgens al, stond te
pruttelen. Opoe kon heel slecht zien, bijna blind was ze. Maar ze deed al het huishouden nog zelf, met hulp van haar inwonende vrijgezelle zoon Derk. Bezoek krijgen vond ze mooi, want dan kon er worden bijgepraat wat er speelde in de bewoonde wereld. Dus ook ik moest aan de tafel gaan zitten en kreeg
een koffiekopje voorgezet. Opoe pakte de kan van de kachel en begon te schenken. Dan was het zaak om snel te handelen en het kopje onder de tuit van de
kan te houden, anders goot ze de koffie er naast. Ik nam één slokje en zij dan dat ik weg moest anders kwam ik te laat op school. Och jammer zei zij dan en
dan goot ik de rest van de koffie in de bloempot. Dat zag zij toch niet.
De woning was oud en eigenlijk aan vervanging toe. De woning was eigendom van de landbouwer Hadders, werkgever van haar overleden man en ook van
hun zoon Derk. De verhoudingen tussen landbouwers en arbeiders in dit gebied was goed en niet te vergelijken met die in Groningen. Nog voor het overlijden van opoe in 1960 heeft Willem Hadders naast zijn eigen woning aan de Dikkewijk een nieuw huis laten bouwen voor Derk. Die heeft daar tot zijn overlijden in 1995 gewoond met zijn partner Annegien van Goor. Na 2003 is het verbouwd in de huidige staat. De oude woning aan de Veldhuizerwijk is in 1960
afgebroken, maar de huisplaats is nog te reconstrueren aan de Boerweg.
De Boerweg was de grens tussen de dorpen Nieuw Amsterdam en Zuidbarge. De Molenwijk was de grens tussen nieuw Amsterdam en Erica. Aan het eind
van de Molenwijk liep de grens tussen deze dorpen naar de Boerweg, evenwijdig aan de Veenschapswijk.
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Bewoners gebied Nieuw Amsterdam aan de Veldhuizerwijk
en aan de Veenschapswijk te Erica en aan de Heerendijk noordzijde
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Bewoners gebied aan de Veenschapswijk te Erica, aan de Heerendijk
noordzijde en aan de Ericasestraat tussen 1930-1960, waarvan de woningen zijn afgebroken en de percelen zijn opgenomen in Parc Sandur.
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Bewoners aan de Heerendijk noordzijde te Erica tussen 1930-1960,
waarvan de woningen later zijn afgebroken en een deel zijn geworden van het Parc Sandur.
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Bewoners aan de Heerendijk noordzijde te Erica tussen 1930-1960,
waarvan de woningen later zijn afgebroken en een deel zijn geworden van het Parc Sandur.
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