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CURSUS  LANDSCHAPSGESCHIEDENIS

De Stellingwarver Schrieversronte start i.s.m. de Historische Vereniging van 
Appelscha e.o. op 2 april een nieuwe cursus landschapsgeschiedenis in 
Ooststellingwerf. Tijdens deze cursus staat de lokale dorps- en ontstaansge-
schiedenis centraal. De eerste cursussen vonden plaats in Elsloo en Oosterwol-
de en bleken een groot succes. De komende jaren zal de cursus ook worden 
aangeboden in andere Stellingwerfse dorpen.

            e-mail   info@stellingwarfs.nl

De ontstaans- en dorpsgeschiedenis 
van Appelscha en naaste omgeving
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Vier cursusavonden en twee excursies

De cursus landschapsgeschiedenis bestaat uit vier cursusavonden en twee excursies. De cur-
susavonden hebben als onderwerp: ontstaansgeschiedenis, dorpsgeschiedenis, veldnamen en 
natuur. Na de eerste twee cursusavonden zal er een fietsexcursie plaatsvinden waarin het land-
schap rondom het dorp wordt verkend. Ter afsluiting van de cursus vindt een wandelexcursie 
plaats naar een nog vast te stellen natuurgebied.

■   Cursusavond 1 

2 april -  Het ontstaan van het landschap 

De eerste cursusavond zal onder leiding staan van drs. Dennis Worst. Tijdens het eerste deel van de 
avond behandelt Worst de globale ontstaansgeschiedenis van de Stellingwerven en Appelscha. Vervol-
gens geeft Worst een korte uitleg over de bodemkaart, de geologische kaart en de hoogtekaart. Wat 
zeggen deze kaarten en hoe kun je ze gebruiken? Na een korte onderbreking wordt het reeds genoemde 
kaartmateriaal in kleine groepjes bestudeert. Ieder groepje richt zich op een specifiek deel van Appel-
scha en probeert de relatie tussen de ondergrond en historische landschappen te ontrafelen. 

■   Cursusavond 2  

9 april  -  De dorpsgeschiedenis 

De tweede cursusavond zal gericht zijn op de lokale dorpshistorie. In vogelvlucht neemt Dennis Worst u 
mee door de geschiedenis van de Stellingwerven. Vervolgens wordt ingezoomd op het dorp Appelscha 
en komen enkele interessante weetjes aan bod over de dorpsgeschiedenis. Ook worden enkele histori-
sche kaarten getoond  en toegelicht. Na de pauze gaat men aan de slag met historische kaarten. Wat is 
er allemaal te zien op historische kaarten? Zijn bepaalde elementen ook in het huidige landschap terug 
te zien? En waarom verschilt de informatie per kaart?  
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■  Cursusavond 3  

16 april  -  Veldnamen als gidsfossiel voor de dorps- en landschapsgeschiedenis

Tijdens de derde cursusavond zal taalkundige dr. 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. 

■   Cursusavond 4  

23 april  -  De natuurgebieden rond Appelscha

De laatste cursusavond staat in het teken van de natuurgebieden. Corné Joziasse van Staats-
bosbeheer zal in vogelvlucht de bekende natuurgebieden van de Stellingwerven behandelen 
om vervolgens in te zoomen op de omgeving van Appelscha. Ook nu weer probeert men aan de 
hand van kaartmateriaal en de opgedane kennis de diversiteit binnen een natuurgebied te ver-
klaren. Zijn er bijvoorbeeld nog menselijke of bodemkundige relicten te herkennen? En wat voor 
invloed heeft het hoogteverschil op de vegetatietypen?  

(Foto’s Jan Koops)

cursus-landschapsges.Appelscha.indd   3 17-2-2015   10:53:54



4

■   Plaats en data
De cursusavonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur in de Hoolten Klinte in Appelscha

-  Cursusavond 1 donderdag   2 april

-  Cursusavond 2 donderdag   9 april

-  Cursusavond 3 donderdag 16 april

-  Cursusavond 4 donderdag 23 april

-  (fiets)excursies  zaterdag 11 april  en 25 april

■   Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 49,50 per persoon. Na aanmelding wordt een nota ge-
stuurd waaraan voldaan moet worden voor de start van de cursus. Bij het bedrag zijn een cur-
susmap en twee consumpties per avond inbegrepen. 

Iedereen die belangstelling heeft voor de cursus kan zich aanmelden. Het maximale aantal 
deelnemers bedraagt 25 personen. 

Bij belangstelling doet u er goed aan zich zo spoedig mogelijk aan te melden! 

■  Aanmelden
Vul uw gegevens in op het onderstaande strookje en stuur dit op naar:

-  Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop

-  Via e-mail; stuur uw gegevens op naar info@stellingwarfs.nl 

-  Voor meer informatie kunt u een brochure raadplegen op www.stellingplus.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik doe mee aan de cursus Landschapsgeschiedenis in Appelscha

Naam:____________________________________________________________________

Straat en huisnummer:_______________________________________________________

PC en plaats:_______________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Telefoon:__________________________________________________________________ 

Handtekening:
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