Het Verhaal

“Woonpark Diepstroeten”

Het ontstaan van
“Woonpark Diepstroeten”
Assen aan de Drentsche Aa is niet altijd de grootste en
belangrijkste stad van Drenthe geweest. Sterker nog, op het
grondgebied van de huidige gemeente Assen lagen in de
middeleeuwen slechts enkele kleine dorpen waarbij Assen
uit niet meer dan drie boerderijen bestond. Omstreeks 1600
werd het Drentse landschap onderdeel van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Het nieuwe landschappelijke
bestuur vestigde zich in Assen, waardoor Assen het
bestuurscentrum van Drenthe werd. De groene omgeving
heeft voor Assen altijd een hoge prioriteit gehouden. Met
name de aansluiting op het Drentse landschap is erg
belangrijk.
Uiteindelijk groeide Assen van een kleine nederzetting uit tot
een zelfstandige gemeente met groene grenzen.
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In de loop van de geschiedenis zijn er in de omgeving
van Assen een aantal kleine esdorpen ontstaan die, in
tegenstelling tot Assen, kleinschalig zijn gebleven. Een
overeenkomst is dat het landschap de belangrijkste bron
voor inkomsten en groei was.
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Een van deze esdorpen is Diepstroeten. Het speciale
aan Diepstroeten is ten eerste de ligging, ten zuiden van
sprengenbeek Anreeperdiep, die een natuurlijke begrenzing
vormt met Assen. Ten tweede is Diepstroeten bijzonder door
de bijzondere transformatie die het gebied, dankzij het dorp,
heeft doorgemaakt. Diepstroeten is uniek in zijn verschijning
en de manier van leven.
De afbeeldingen op deze pagina symboliseren de groei van
Park Diepstroeten. Op de volgende pagina’s worden ze
toegelicht.
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Doordat in het zuidoosten van het gebied een klein
hoogteverschil in het maaiveld was ontstaan, boog het
loopje af richting het zuidwesten. Deze mondde uit in een
kleine natuurlijke vijver waar dieren uit de omgeving in
badderden. Ten oosten van het Diepstroeterloopje liep het
Ossenbroekenloopje. Tegenwoordig wordt deze ook wel de
“Veensloot” genoemd.

Diepstro

Park Diepstroeten begon ooit als een veengebied met open
heidevelden en hier en daar bebossing. Het gebied grenst
aan het huidige Nationaal Landschap de Drentsche Aa wat
wordt gekenmerkt door de vele beekjes en het afwisselende
landschap. Van oudsher zijn veengebieden nat en/of drassig.
De beken en sprengen zijn nodig om het water af te voeren.
Dwars door Diepstroeten liep ook zo’n beekje. Dit was een
vertakking van de beek Anreeperdiep, en droeg de naam;
Diepstroeterloopje.
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De Diepstroeter boeren moesten als eerste de
veengrond ontginnen om er goede landbouwgrond
van te maken. Vier boeren werkten samen om de
veengrond om te ploegen tot een goedwerkende
es, waar voornamelijk schapen werden gehouden.
Landbouw was niet het enige waar de Diepstroeter
boeren van leefden. Er kwam steeds meer vraag
naar houtproductie. Zonder twijfel besloten de boeren
op de lege heidevelden grote hoeveelheden bomen
te planten waardoor er kapbossen ontstonden.
De boeren maakten gebruik van de vele rijkheden
die de bossen te bieden hadden. Van de jacht en
groeiende vruchten werd gegeten en geld werd er
verdiend met de houtproductie. Diepstroeten was een
zelfvoorzienend dorp.
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Het Diepstroeterloopje was een belangrijke aanleiding
voor ontwikkelingen in het veengebied. Het zorgde
o.a. voor vruchtbare gronden aan weerszijden van
het loopje en trok mensen naar het gebied. Een
logisch gevolg was dan ook dat de eerste bewoners
van Diepstroeten boeren waren die zich vestigden
aan dit watertje. Een langgerekt esdorp was een feit
en dorp Diepstroeten was geboren. Een es is een
gemeenschappelijke akker, in dit geval gelegen langs
het water. De boeren vestigen zich langs de akker,
zo ontstond er een langgerekt esdorp. De eerste
boerderijen waren simpel van opzet. De boerderijen
bezaten geen schoorsteen en geen scheiding tussen
wonen en werken; de rook moest door een gat in het
dak omhoog trekken. De boeren noemden dit een
‘los hoes’. Geen enkele boerderij was hetzelfde.
Kenmerkend was de variatie in de daken en
de compositie van de gevel. Door de beperkte
materiaalkeuze ontstond er een mooie eenheid tussen
de verschillende boerderijen. Riet voor de daken en
hout voor de constructie werd verkregen uit de directe
omgeving.
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Eenvoudige boerderij

Het water uit het Diepstroeterloopje werd gebruikt om
lijf en kledij te wassen, maar ook om de bouwlanden
te bewateren en af te laten wateren. De zuidwestelijk gelegen vijver lag in een gekromde vorm
en beschut tussen berkenbomen en bosschages.
Sporadisch werd de vijver door kinder gebruikt
voor recreatiedoeleinden. Langs de oever van
het Diepstroeterloopje ontstond een olifantenpad
door het wandelen. In de loop van de tijd werd het
olifantenpad aangestampt met veen zodat er een
duidelijk voetpad ontstond. Bij de vijver was ruimte
om uit het boerenleven te stappen, te rusten en
uiteraard te zwemmen.
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De bewoners van Diepstroeten hadden oog voor mooie bomen. Niet alle
bomen werden klakkeloos gekapt. Bijzondere bomen werden gespaard
en zijn nu nog steeds terug te vinden in het park. Een groepje van twaalf
witte paardenkastanjes op de kruising van het Kerkepad met het

Buur

In de bossen van Diepstroeten ontstonden steeds meer open plekken door het
kappen van bomen. Populieren en Berken werden veelal gebruikt om woningen
mee te bouwen en om te verhandelen. De houtproductie was op gang gekomen
en vormde een belangrijke bron van inkomsten voor de Drentse dorpen in deze
periode. Bij het kappen brachten de boeren een speciaal handelsmerk
toe aan de kale stammen, zo was altijd te zien dat het hout uit Diepstroeten
kwam. Het handelsmerk was veel al te zien op de gevels van de boerderijen in
Diepstroeten, men was trots op eigen hout.

Boerderij
ten Brink
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Boerderij Ten Brink
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De boeren families in het dorp breidden hun landgoederen uit en ook kwamen
een aantal nieuwe families hun geluk zoeken in Diepstroeten. In totaal woonden
er vijftien families aan het Diepstroeterloopje. Er kon gesproken worden over
Diepstroeten als volwaardige buurtschap.
Één boer zonderde zich af van het buurtschap en ging op een prachtige open
plek in het bos wonen, vlak bij het Kerkepad. Zijn wooncomplex bestond uit
twee aan elkaar geschakelde gebouwen. Aan de voorzijde van de woning
bewerkte hij de grond tot een mooi rond weiland met een paar bomen waar
hij riant zijn schapen kon laten grazen. De eigenzinnige boer werd al snel boer
Ten Brink genoemd door de bewoners van Diepstroeten. Boer Ten Brink
wilde een boerderij bouwen die afweek van de andere boerderijen uit het
dorp. Dit was vooral te zien aan de voorgevel van de boerderij. De gevel was
voorzien van een deur met bovenlicht, grote schuifvensters beneden en op de
verdiepingen. Dit was uniek voor Diepstroeten. Voorheen gaven de boeren niet
zoveel aandacht aan details van de boerderij.
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Vanuit verschillende dorpen in de omgeving klonk het geluid dat er behoefte
was aan een gebedshuis. Omdat geen enkel dorp groot genoeg was voor een
eigen kerk werd er voor gekozen om verbindingen te maken met de kerk van
Assen. Door de aanleg van een dergelijke verbinding van het zuidelijk gelegen
dorp Ekehaar richting Assen, werd Diepstroeten beter bereikbaar. Het pad
kreeg de toepasselijke naam; Kerkepad en liep dwars door het veengebied.
Het Kerkepad werd geaccentueerd door een markante bomenlaan van
zomereiken.

Diepstroeterloopje is daar een mooi voorbeeld van. Het wandelpad, dat langs
de oever van het Diepstroeterloopje liep, kreeg een omleiding onder het
bladerdak door. Het werd een plek waar men graag verbleef, om te spelen of
voor een picknick.
Omdat de bewoners van Diepstroeten erg blij waren met hun leefgebied en
bewust waren dat het een unieke plek was, wilden zij dit goed in de gaten
kunnen houden. Om een goed zicht te krijgen over het dorp en de omgeving
werd er een uitkijktoren gebouwd, een DonJon. Elke week verbleven er vijf
mannen in de toren zodat bij dreiging van gevaar het nieuws snel konden
worden verspreid. Bij zonsopgang en zonsondergang wisselden ze van wacht.
Het beroep stond hoog in aanzien, de wachters kregen dan ook ieders een
eigen kamer om te verblijven.
De Donjon had een eigen tuin, afgekaderd met een groene haag. In deze
tuin stonden veertien markante zomereiken waar de wachters in de
zomermaanden hun schaduw opzochten.

Op de plek waar de Mandenweg en het Ossenbroekenloopje elkaar kruisen staat nog altijd
een plaggenhut. Hier woonde de aller armste. Bij de bouw gold de ongeschreven regel
dat een nieuw huis mocht blijven staan als het tussen zonsondergang en zonsopgang was
gebouwd en de schoorsteen ‘s ochtends rookte. De hutjes moesten dus snel te bouwen
zijn en waren van slechte kwaliteit.
Tweede
Buurtschap

Dorpshuis

De nieuwe bewoners wilden een woning bouwen die qua uiterlijk thuis hoorde in
Diepstroeten. Ze waren geïnspireerd door de plaggenhut; de eenvoud van zijn gedaante
en de lage rieten kap. Deze kwaliteiten namen ze mee in het bouwen van hun eigen
nieuwe woningen.
Eerste
Buurtschap

Westelijke es
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Oostelijke es

Handelspad

Paardenbak
DonJon met
markante opbouw

Nieuwe boeren
tweede buurtschap

Periode 4

Boerderij ten Brink met
uitbouw

In de volgende periode hebben een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden.
Door bemesting en heideplaggen slipte het Diepstroeterloopje dicht. Er ontstond een
langgerekte groene brink waar steeds meer boerderijen zich aan vestigden. Richting het
oosten werd een nieuwe weg aangelegd, de ‘Mandenweg’. Mandeling is een ander
woord voor een gemeenschappelijk bezit. De weg werd gebruikt om de kudde schapen
van de stal naar de heidevelden te drijven. Deze weg leidde van Groningen naar Meppel
door de heidevelden. Vee, wagens en de wind holden de wegen uit zodat het dieper kwam
te liggen dan de omgeving. De weg vormde een rechte zichtlijn naar het landschap.

Waar ooit alleen de boerderij van boer Ten Brink stond, staan nu meerdere boerderijen.
Hierdoor ontstonden er twee soorten brinken in Diepstroeten, twee buurtschappen. De
langgerekte brink waar eerst de beek liep en de ronde brink bij de kruising van het
Kerkepad en de paden naar het landschap. De twee buurtschappen werden gescheiden
door een strook bosschage. De nieuwe bewoners aan de brink raakten geïnspireerd door
de architectuur van de boerderij van boer Ten Brink, ze bouwden hun woning in dezelfde
stijl. De familie Ten Brink was in de loop der tijd gegroeid. De familie bouwde een woning
aan de bestaande boerderij. De woning leek op de arbeiderswoningen uit de stad en
vormde een verrassend contrast met de bestaande boerderij.
De bewoners aan de ronde brink hadden behoefte aan een eigen es. Hiervoor werd er een
weg naar het landschap in het westen aangelegd waar het vee rustig kon grazen. Langs
de es kwam een houtsingel die het gebied omkaderde en ervoor zorgde dat het vee niet
kon ontsnappen.
Tot die tijd werden er nog geen paarden gehouden in Diepstroeten. De bestaande
boeren wilden liever niet dat paarden bij hun vee in de weide graasden. Twee nieuwe
welgestelde families, Ruiter en Grunsven, besloten daarom hun paardenbedrijf buiten
het dorp te bouwen, ten zuidwesten van de twee buurtschappen. Ze bouwden er luxe
vrijstaande woningen met aan de voorzijde een paardenbak waar hun edele dieren
konden ronddartelen.
Diepstroeten werd dermate groot dat er behoefte was aan een centaal orgaan. Aan de kop
van de langgerekte brink werd een buurthuis gebouwd. Dit fungeerde als kerkje, raadhuis,
ziekenhuis en dorpshuis. Door de komst van het dorpshuis was een verbindingsweg
tussen de twee buurtschappen onoverkomelijk. De weg liep dwars door de tuin van
de DonJon. De tuin met de tien zomereiken werd opengesteld en toegankelijk voor
iedereen.
De vijf mannen die in de DonJon woonden hadden behoefte aan meer ruimte zodat ook de
gezinnen bij hun in konden trekken. Aan de toren werd een markante uitbouw geplaatst.
De uitbouw was bijna even hoog als de toren maar had het uiterlijk van een typisch
Drentse boerderij. De DonJon was een belangrijk herkenningspunt voor Diepstroeten en
de omgeving.
Het landschap aan de oostkant was erg drassig. Het Ossenbroekenloopje stroomde vaak
over en waaierde uit in het landschap. Door het kappen van bos ontstonden er steeds
meer open plekken in het gebied. Deze werden gebruikt om het vee op te laten grazen.

ontstond een nieuw productiebos. Aan dit pad
werd een boswachterhuisje gebouwd om de
houtproductie dagelijks in de gaten te kunnen
houden.

Periode 5
Personeelswoningen

Aan de houtsingel, in het westen van het gebied,
komt een bebouwingsrand die de es mooi omsluit.
Het gebied begint steeds meer te verdichten en
er wordt gezocht naar nieuwe plekken om te
bouwen.
In het zuidoosten vond er een bijzondere
ontwikkeling plaats. Een aantal eigenwijze families
bouwden er hun huis in een open veldje, omringd
door houtwallen. Er ontstond een besloten
woongemeenschap met bebouwing die afweek van
de standaard in de omgeving. Men bouwde hier
naar eigen stijl. Doordat de materialen allemaal
uit de omgeving van Diepstroeten kwamen zorgde
dit wel voor een eenheid. Toch was er een familie
die hier van afweek. De familie had een kavel
aan de kop van de woongemeenschap. De heer
des huizes was een handelaar en had al veel van
Nederland gezien. Hij was geïnspireerd geraakt
door alles wat hij had gezien en bouwde op deze
plek zijn droomhuis. Op het mooiste plekje van
Nederland, zoals hij zelf zei.
Aan de langgerekte brink vond verdichting plaats.
Naast boerderijen werden er in dit gebied steeds
meer kleinere eengezinswoningen gebouwd. Het
was daarom onoverkomelijk dat er een tweede
handelsweg aangelegd werd die het mogelijk
maakte om van de noordoostelijke gronden gebruik
te maken. Al snel werd de tweede handelsweg
een populaire straat om aan te wonen. Door de
bouw van eengezinswoningen kreeg Diepstroeten
steeds meer een dorpskarakter. In plaats van
riet en hout werd er tegenwoordig meer baksteen
gebruikt. Langs het centrale groene deel vestigde
een kruidenier zich in het hofje. Er ontstond hier
een klein dorpscentrum waar mensen elkaar
ontmoetten en de dag met elkaar bespraken.
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Villa
Landmeester

Aangezien Diepstroeten alsmaar groter werd,
steeg de vraag naar water. In de westelijke es
zijn daarom dobbes aangelegd. Deze werden
gebruik als schapen- of wasdobbe, drinkdobbe en
branddobbe. Om de dobbes ontstond een park. In
de vrije tijd kwamen mensen hier graag om van de
omgeving te genieten. Ook kinderen kwamen hier
om te spelen aangezien het een veilige omgeving
was aan de rand van het dorp. Nabij de dobbes
werden een aantal ruime woningen gebouwd die
georiënteerd waren naar het water.
Door toenemend gebruik van het park werd er een
landmeester aangesteld die over het onderhoud
van het park en de omgeving ging. Er werd een
hofje aangelegd waar de landmeester een mooie
villa kreeg met zicht op het park maar ook centraal
gelegen in Diepstroeten. Aan het hofje stonden
luxe woningen en villa’s. Steeds meer welgestelde
burgers uit Assen zochten een buitenplaats aan
de rand van de stad. De parkrand in Diepstroeten
was daar de ideale plek voor. Voor het personeel
dat op de buitenplaatsen werkte werden speciale
personeelswoningen gebouwd.
Op de plek waar de langgerekte brink en de
houtsingel samenkwamen werd de mest van het
vee verzameld. Deze hoop werd onderhouden door
twee mestverzamelaars. Omdat de dorpelingen de
stank ondraaglijk vonden, gingen ze verder van de
mesthoop wonen.
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In het gebied was al veel bos gekapt voor
de houtproductie. In het verlengde van de
“verbindingsweg” werd een bospad aangelegd
naar het landschap voor nieuwe houtkap. Er
Dorps en landelijk wonen

Door de goede verbinding met de andere dorpen
konden er meer en andere soorten materialen
voor de bouw van woningen verkregen worden.
Dit zorgde voor een periode van groei in het
dorp. De losse buurtschappen groeiden steeds
meer naar elkaar toe en vormden samen een
essenzwermdorp. Een essenzwermdorp is een
samensmelting van een aantal esdorpen.
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Limburgse Hoeve

Spoorlijn

Na een lange periode van droogte ontstond er op een zomeravond
een groot drama. Een grote bosbrand teisterde het noorden van
Diepstroeten. Men vreesde dat de brand het hele gebied zou verwoesten.
Gelukkig kon dit voorkomen worden met de branddobbes die aanwezig
waren. Het noordelijke deel van het bos, waar ook het buurthuis stond,
ging helaas verloren. Een geluk bij een ongeluk was het ontstaan van
vruchtbare gronden. Boeren bouwden huizen en kaderden hun grond
af met muren, uit vrees voor een nieuwe brand.
Tijdens het drama was ook de DonJon uitgebrand en de tuin werd
verwoest. Alleen de tien zomereiken en de delen van de haag waren
bewaard gebleven. De DonJon werd opgeknapt en getransformeerd
naar een woonfunctie in de vorm van een appartementencomplex.
Een nieuwe woonervaring in Diepstroeten. Op de plek waar voorheen
de tuin van de DonJon lag is nu ruimte gemaakt voor parkeerplaatsen,
nog altijd omkaderd door een groene haag. Het buurthuis werd in oude
staat opgebouwd.
Naar aanleiding van de brand, waarbij enkele gewonden waren
gevallen, initieerde Dokter Hendrik van Boeijen uit Assen de bouw van
een zorgcentrum. Hij was geïnspireerd door dorp Diepstroeten en de
fijne sfeer van het leven aan een brink. Daarom situeerde hij de eerste
zorgcomplexen in een zelfde soort setting rondom een open plek uit
het voormalige bos.
Ook een Limburgse familie vond haar geluk in Diepstroeten. In het
noordelijke deel dat vrij was gekomen bouwden ze een typische
Limburgse Hoeve. Hoewel de omwonenden dit in eerste instantie
maar raar vonden, bleek de hoeve erg efficiënt te zijn. Een paar jaar
later besloot een andere familie ook een hoeve te bouwen, maar dan
met Drentse invloeden.

Limburgse Hoeve

n

ijze

enw

Eig

g

owe

Aut

Variant Drentsche boeren

In Diepstroeten konden de kleinschalige boeren bedrijven niet meer
bestaan op de manier zoals ze te werk gingen. Velen besloten hun
boeren bedrijf op te heffen en het vee te verkopen aan boeren uit
andere dorpen, zoals Anreep en Rolde. De essen die voorheen door de
boeren werden gebruikt hadden nu geen functie meer. Vroeger had elk
buurtschap een eigen stuk gezamenlijke grond. Na de samenvoeging
van de buurtschappen was het onduidelijk geworden van wie de grond
was en wat er mee moest gebeuren. De essen kregen geen aandacht
meer.
Diepstroeten kreeg steeds meer de vorm zoals we haar nu kennen. Het
gebied had meer tussenwegen gekregen waardoor de verdichting door
bleef gaan. Het dorp werd steeds aantrekkelijker voor mensen uit de stad.
Ondanks de nieuwe ontwikkelingen bleven de bestaande structuren
goed zichtbaar. Een aantal bewoners vond deze gebeurtenissen maar
niks en besloot zich aan te sluiten bij de eigenwijze families in het

zuidoosten van het dorp. Dit gebied begon langzaam uit te breiden tot
een klein eigenwijs buurtje.
Diepstroeten was in de loop der tijd een echt houtproductiedorp
geworden. Tussen Zwolle en Assen werd een spoorlijn aangelegd. Dit
bood de mogelijkheid om meer hout te gaan verhandelen. Ook werd er
aan de zuidkant van Diepstroeten een nieuwe weg aangelegd om het
dorp beter bereikbaar te maken voor de omliggende dorpen.

Periode 7
Landelijk wonen

Na een lange periode van bouw- en productiegronden was het tijd voor
een nieuwe stap. Essen en brinken die voorheen als landbouwgronden
werden gebruikt werden omgetoverd tot prachtige landschapstuinen.
De bijzondere elementen die al aanwezig waren in het landschap zijn
gebruikt om er een mooi park van de maken. Zo zijn de dobbes uitgebreid
tot vijvers, is de mesthoop een prachtige uitkijkheuvel geworden en staat
er nu een labyrint op de plek van de paardenbak in het zuiden. Om deze
elementen met elkaar te verbinden en lange wandelingen te kunnen
maken zijn er een aantal wandelpaden aangelegd. Kenmerkende
elementen zoals de ronde en je langgerekte brink zijn behouden
gebleven.

Scandinavisch
wonen

De transformatie naar een parkachtige setting trok welgestelde families
naar Diepstroeten. Aan de randen van het dorp werden luxe woningen
gesitueerd. De eigenwijze families zijn vertrokken uit de besloten
gemeenschap, maar de bijzondere bebouwing is nog altijd aanwezig.
In de noord-west hoek van het dorp ontstond compleet andere, maar
eveneens bijzondere bebouwing. Voorheen was dit een open plek,
afgezonderd van het dorp. Een Zweedse houthandelaar kwam regelmatig
naar Diepstroeten voor zaken. Hij zag veel potentie in dit mooie gebied
en besloot hier te investeren. Hij bouwde een aantal typisch Zweedse
woningen waar veel hout in terug was te zien. De woningen hadden
mooie veranda’s vanwaar men uitkeek op het prachtige landschap van
de Drentsche Aa.
De zuidoostelijke hoek werd ook een bijzonder gebied. Een familie die
enige tijd in Engeland had gewoond bouwde hier een typische Engelse
cottage. Vanuit de omgeving werd hier zeer positief op gereageerd, en
na een aantal jaren stonden hier zeven prachtige Engelse cottages. Ze
pasten mooi in het park dat steeds meer op een Engelse landschapstuin
ging lijken.

Engelse
Cottage Style

Ten noorden van Diepstroeten breidde het Hendrik van Boeijenoord
zich steeds verder uit. Het groeide uit tot het eerste grote zorgcentrum
in het noorden van het land. De heer Van Boeijen had de befaamde
tuinarchitecte Mien Ruys opdracht gegeven een park te ontwerpen waar
de bewoners optimaal van konden genieten.
Dorps wonen

Dorp Diepstroeten was getransformeerd naar Park Diepstroeten. Een
prachtige groene plek gelegen tussen Assen en het Nationaal Landschap
de Drentsche Aa.

Overzicht periodes
In totaal worden zeven groeiperiodes van Woonpark
Diepstroeten onderscheiden. Iedere bouwperiode moet
herkenbaar worden uitgewerkt in vormgeving, materiaal
en detaillering.
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