
Gemeentebosje, of Bre(e)merbos te Zevenhuizen 

Tot pakweg 1900 lag ten zuidwesten van Zevenhuizen nog een groot oorspronkelijk moerassig 

heideveld, genaamd Breemhaar 

Prachtige natuur met adders, ringslangen, hagedissen, vogels, planten. Er graasden schapen, hier en 

daar lag een boekweitperceel en valkeniers oefenden hun bedrijvigheid uit.  

Soms  

Er liepen nog geen wegen, hooguit voetpaden en karrensporen en de allerarmsten woonden in 

verspreid staande plaggenhutten. 

Na 1900 begon men ook rond Zevenhuizen met de ontginning van deze heidevelden die gezien 

werden als woeste grond. Een van de eerste pioniers was W.A. Geerts uit Groningen. 

In 1908 kocht Gerard Bakker, burgermeester van Uithuizen hier een groot gedeelte van het 

heideveld.  Vanaf toen begon het landschap te veranderen. 

Met het plan een grote boerderij te stichten kwam er ook werkgelegenheid. 

Bakker liet vanaf 1910 begaanbare wegen aanleggen waaronder de Bremerweg. 

Er werd ontgonnen, het laatste veen werd afgegraven en Bakker plantte op de hoogste zandkoppen 

dennen (het latere Harense Bos). 

De aanplant bekend als het zgn. gemeentebosje, ook wel Bre(e)merbos genaamd, lijkt van recenter 

datum.  

 
 

Het is nog een relatief jong bos. Tot rond 1950 was het woeste met heide en wat veen in de natte 

ondergrond. Op een oude topografische kaart uit 1925 hete dit gebied toen Ter Heils venen.  

Rond 1954 zijn hier douglassparren (Pseudotsuga menziesii) en de grove dennen (Pinus sylvestris) 

aangeplant in het noordelijke deel. De douglassen zijn nu ongeveer dus 70 jaar oud waarbij de dikste 



ook al een diameter van soms meer dan 70 cm. hebben bereikt.  

Of dit ook voor de grove dennen geldt is onduidelijk, mogelijk zijn die jonger en is er een keer 

geoogst en opnieuw aangeplant. Rond 1970 is er aan de zuidkant een strook bos bij geplant. Dit 

leeftijdsverschil is goed te zien als je door het bos loopt.   

Het bosje zelf is opgedeeld in twee kadastrale delen, tw. Sectie F, nummer 2378 (3,47.30 ha.) en 

nummer 2377 (6,79.10 ha.). 

Het iets meer dan 10 h. grote bos kent een geschiedenis die er op duidt dat de gemeente het bosje 

i.v.m. onderhoudskosten eerder als last dan als lust ervaart. 

In 1964-1967 zijn er plannen ontwikkeld om het bosje te verkopen aan ene hr. Veenstra met de 

bedoeling er vakantiehuisjes neer te zetten t.b.v. wat toen heette forensenkamperen ¹. 

In 1969 zijn er pogingen gedaan het bos te verkopen aan Staatsbosbeheer. Door bezuinigingen bij de 

laatste is dit toen uiteindelijk niet doorgegaan. 

Rond 1974 valt uit gemeentelijke archiefstukken op te maken dat raadslid Heida de suggestie deed 

het bosje, zonder dit te verkopen overigens, in onderhoud wilde geven aan de Stichting Milieubeheer 

ZWK, Nivon, de Natuurwacht of iets dergelijks. 

Dit dan wel onder de conditie dat het onderhoud wel deskundig moest geschieden. 

En uit ons eigen archief weten we dat medio 2016 nog is onderzocht of het bosje kon worden 

overgedragen aan het Groninger landschap. 

Tot op heden is het echter nog steeds in gemeentelijke handen. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Vanaf de (verlengde) Veldstreek kan je het bos betreden ongeveer ter hoogte van het houten huis 

met huisnr. 45. De "Vereniging het ree" kent het bosje ook als plek waar reeën hun kalveren 

verstoppen gezien de bebording langs de Veldstreek. 
 

Aan de Bremerweg huisnr.1, tegen het bos aan, ligt de SVR camping ‘Aan de bosrand’ van J. Kramer. 

Links naast het erf ligt nog altijd een grote ondiep dobbe, bekend onder de naam ‘Bakkers dobbe’. 

Via hier is een toegang voor (alleen) campinggasten tot het bos aangebracht.  
 

Al met al een klein, nog altijd rustig en mooi bosje! 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Noot: 

 ¹  In het gemeentelijk archief o.a. deze brief van 26-10-1966: 

   “Het gemeentelijk bos in Zevenhuizen vervult thans alleen maar landschappelijk een functie. 

    In recreatief opzicht heeft het zo goed als geen waarde. 

   Op grond van deze situatie zou vergunning kunnen worden verleend om in het bos houten 

   zomerverblijven te plaatsen op erfpachtbasis en onder zekere voorwaarde.  

   Wellicht alleen aan zogen.   

   Hobbeïsten, d.w.z. lieden, die in staat zijn zelf het verblijf te bouwen. 

   Gaarne een schetsje van de dgw. hoe deze verblijven gesitueerd kunnen worden, zodat 

   landschappelijk er niets wordt veranderd. 

   Noot bij deze tekst: Infomeren ANWB naar het bestaan van organisaties die van de bouw van 

                                     zomerhuizen een hobby maken. “    

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

Bronnen:  “Breemhaar, een centrum van de wereld” pg. 29, 135 en 139.  

      “Van Breemhaar tot Nij Breemen” pg 38,, 60, 62, 82 en 111 

                   Iemie Oldenbeuving, Garmt Renkema (beide IVN) , René Oosterhuis (Gr. Landsch.) 

      Archiefstukken ten gemeentehuize (Leek) 

 


