
De Tolberterpetten 

Niet de Lettelberterpetten zoals veel mensen dachten, maar de Tolberterpetten.  

De foto is genomen bijna op het eind van een doodlopend weggetje aan de westkant van de Pasop. 

Het hobbelige weggetje begint naast Pasop 39 

en leidt naar de adressen D13, D20, D19, D22 en D23. 

 

 

 

 

 

 



Tolberterpetten 1940 

 

 

De Tolberter Petten is vanouds een laagveengebied. Het afgraven van laagveen gebeurde op een 
andere manier dan het afgraven van hoogveen. Het werk was erg zwaar. Het veen ('klien') werd uit 
het water naar boven gehaald met een grof net aan een lange stok ('beugel'). Het opgebaggerde, 
natte veen werd neergelegd op veldjes ('legakkers') en vervolgens met de voeten aangetrapt, 
gesneden en te drogen gelegd. Wat overbleef was de zogenaamde 'baggelturf', ook wel 'baggerturf' 
of 'bagel' genoemd. De turven werden afgevoerd naar Leek en Groningen. De plaatsen waar het veen 
naar boven was gehaald, de petgaten, vulden zich met water.  
 
Het veen in de Tolberter Petten was wit uitgeslagen van het zout, een herinnering aan de tijd dat een 
zeearm van rivier De Oude Riet tot hier reikte. Deze 'zoute bagel' was turf voor armelui, want het 
brandde slecht, zorgde voor roest in de kachel en spreidde bij verbranding een vieze walm. 
Vanaf de jaren dertig verdrongen kolen gaandeweg turf als brandstof. De turfwinning liep op zijn 
eind. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hier en daar nog turf gewonnen vanwege de schaarste 
aan brandstof, maar na 1945 kwam turfwinning nog maar sporadisch voor. Na de veenafgravingen 
bleken de Tolberter Petten nauwelijks geschikt voor landbouw te zijn. Enkele keuterboertjes leefden 
er van de opbrengst van hooi en baggelturf. De percelen zijn nog steeds in gebruik als hooi- en 
weiland. 
 
Rond 1930 leidde de enorme werkloosheid tot vele grote werkverschaffingsprojecten in Nederland. 
Ontginningsmaatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' kocht zo'n tweehonderd hectare 
grond in de Tolberter Petten en zette daar werklozen uit de hele provincie aan het werk met graven 
en ontginnen. De onderste vruchtbare grond moest bovenop komen en de bovenste laag 
onvruchtbare grond er onder. Het was zwaar lichamelijk werk, verricht met schoppen en kruiwagens 
als enig gereedschap. De betaling was zeer gering. De werklozen hadden echter geen keus: het was 
werkverschaffing of armenzorg - en van het geld van de armenzorg viel nauwelijks te leven. 
 
Een groot deel van de Tolberter Petten is op deze manier opnieuw aangelegd. De werklozen groeven 
sloten, ontgonnen de grond en legden dijken aan, waarna het gebied werd drooggemalen. De 
werkzaamheden van toen zijn nog steeds goed af te lezen aan de afwijkende verkaveling van het 
gebied. 
 
De petgaten waarmee niets werd gedaan, groeiden dicht met water- en moerasplanten. Binnen 
dertig jaar stonden er elzenbroekbossen. Andere gaten werden opengehouden voor de eendenjacht. 
Tegenwoordig graaft men sommige petgaten in de Tolberter Petten weer open om de flora en fauna 
een kans te geven.  
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