
Cursus Landschapsgeschiedenis

De ontstaans- en dorpsgeschiedenis 
van 

Elsloo en Tronde

Lokatie: ‘t Anker te Elsloo

Prijs: €50,-

Opgave via:

Telefoonnummer:  0516-451108
E-mailadres:   info@stellingwarfs.nl

Graag met vermelding van uw woonplaats en adresgegevens. Na aan-
melding krijgt u een nota toegezonden zodat u de kosten van de cursus 
kunt overmaken. 



Datum: 5-09-2013

Cursusavond 1  Het ontstaan van het landschap 

De eerste cursusavond zal onder leiding staan van Dennis Worst. Tijdens het eerste deel van de avond 
behandelt Worst de ontstaansgeschiedenis van de Stellingwerven en Elsloo. Vervolgens geeft 
Worst een korte uitleg over de bodemkaart, de geologische kaart en de hoogtekaart. Wat zeg-
gen deze kaarten en hoe kun je ze gebruiken? Na een korte onderbreking wordt het reeds 
genoemde kaartmateriaal in kleine groepjes bestudeerd. Ieder groepje richt zich op een specifiek deel van 
Elsloo. Ter afronding zullen per deelgebiedje specifieke bodemkundige kenmerken worden opgesomd. 

Programma:

19:15 – 19:30   Introductie van de cursus landschapsgeschiedenis
19:30 – 20:15  Het ontstaan van het Stellingwerver en Elser landschap
20:15 – 20:30  Koffiepauze
20:30 – 21:15  Nadere bestudering van de geologische- en  bodemkundige opbouw van Elsloo
21:15 – 21:30   Afronding

Datum: 12-09-2013

Cursusavond 2  De dorpsgeschiedenis vanaf historische kaarten

De tweede cursusavond wordt gegeven door streekhistoricus Geert Lantinga. De avond zal gericht zijn 
op de lokale dorpshistorie. Lantinga zal in vogelvlucht de geschiedenis van de Stellingwerven door- 
nemen. Vervolgens wordt ingezoomd op het dorp Elsloo en komen interessante weetjes aan bod 
over de dorpsgeschiedenis. Ook worden enkele historische kaarten getoond waarop de omgeving van 
Elsloo is te zien. Lantinga zal ingaan op de betekenis van deze historische kaarten. Na de 
pauze gaat men aan de slag met historische kaarten. Ook nu dient men een klein deel van 
Elsloo te bestuderen. Wat is er allemaal te zien op historische kaarten? Zijn bepaalde elemen-
ten ook in het huidige landschap terug te zien? En waarom verschilt de informatie per kaart?  

Programma:

19:30 – 20:15  De geschiedenis van de Stellingwerven en Elsloo
20:15 – 20:30  Koffiepauze
20:30 – 21:15  Nadere bestudering van historische kaarten 
21:15 – 21:30   Afronding



Datum: 14-09-2013

Excursie 1

Onder leiding van de sprekers van de eerste en tweede cursusavond zal het dorpsgebied
per fiets verkend worden. Tijdens de fietstocht wordt een afwisselend landschap door-
kruist. Tevens zullen tal van elementen worden bekeken die tijdens de cursus-
avonden zijn behandeld. Ten tijde van de fietsexcursie zullen ook enkele grondborin-
gen worden verricht. In overleg wordt het dagdeel en de duur van de excursie bepaald. 

Datum: 19-09-2013

Cursusavond 3 Het natuurgebied de Schaopedobbe; ontstaan en de flora en fauna

De laatste cursusavond staat in het teken van de natuurgebieden in de omgeving van Elsloo. 
Natuurkenner Piet Rooks zal in vogelvlucht de bekende natuurgebieden van de Stellingwerven be-
handelen om vervolgens in te zoomen op de Schaopedobbe. Rooks zal vertellen over de bijzonde-
re flora en fauna in dit natuurgebied. Daarnaast gaat hij in op de relatie tussen natuur en de mens. 
In het tweede deel van de avond kiest ieder groepje een bepaald natuurgebied(je) in de omgeving 
van Elsloo. Ook nu weer probeert men aan de hand van kaartmateriaal en de opgedane kennis de 
diversiteit binnen een natuurgebied te verklaren. Zijn er bijvoorbeeld nog menselijke of bodem-
kundige relicten te herkennen? En wat voor invloed heeft het hoogteverschil op de vegetatietypen? 

Programma:

19:30 – 20:15  Stellingwerver en Elser natuurgebieden
20:15 – 20:30  Koffiepauze
20:30 – 21:15  Elser natuurgebieden 
21:15 – 21:30   Afronding



Datum: 19-09-2013

Cursusavond 3 Veldnamen als gidsfossiel voor de dorps- en landschapsgeschiedenis

Tijdens de derde cursusavond zal de taalkundige Henk Bloemhoff het woord voeren.  Bloem-
hoff zal een globale uitleg geven over veld- en plaatsnamen in zijn algemeenheid en de veld- en 
plaatsnamen zoals deze voorkomen in de Stellingwerven. Ook zal hij enkele veldnamen verkla-
ren door te kijken naar bijvoorbeeld de lokale bodem, het reliëf of de vegetatie. Tijdens het twee-
de deel van de avond krijgt ieder groepje enkele veldnamen aangereikt. Op basis van historische 
kaarten, de bodemkaart en de hoogtekaart wordt gekeken of men deze namen kan verklaren. 

Programma:

19:30 – 20:15  Betekenis van veld- en plaatsnamen in het dorpslandschap
20:15 – 20:30  Koffiepauze
20:30 – 21:15  Elser veldnamen 
21:15 – 21:30   Afronding

Datum: 28-09-2013 

Excursie 2

Ter afsluiting van de cursus zal een wandeling worden gemaakt door het natuurgebied de
Schaopedobbe. Deze excursie staat onder leiding van de sprekers van de derde en vierde cursus-
avond. Tijdens de excursie staat vooral de diversiteit van het natuurgebied centraal. Wat voor in-
vloed heeft de mens, maar ook bijvoorbeeld de bodem of het reliëf gehad op de vorming van het 
huidige natuurgebied? Ook is er aandacht voor cultuurhistorische elementen en veldnamen in 
het natuurgebied. Ook voor deze excursie wordt de duur en het vertrektijdstip in overleg bepaald.


