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3.09 Plaggenhut, Onstwedde, Groningen 

  

 

Inleiding 

Als je in een plaggenhut woonde, dan behoorde je tot de allerarmste arbeiders 

op het platteland. We hebben het dan vooral over de periode van eind 19e 

eeuw tot begin 20e eeuw, maar ook in de 17e en de 18e eeuw zullen veel 

landarbeiders in dergelijke hut gewoond hebben. Omdat een 'gewone' woning 

te duur was, bouwde deze landarbeiders dit soort plaggenhutten. 

Deze kleine huisvestingen waarvan de daken meestal al op grondniveau 

begonnen, waren onder meer veel te vinden bij veenarbeiders in Drenthe maar 

ook in arme gebieden in Friesland, Overijssel en delen van Groningen. Ook in 

verschillende dorpjes in Gelderland, zoals in Heerde, Nunspeet, Epe en 

Oldebroek, waren de hutten te vinden. De hut in het museum is een in 1918 

nagebouwde hut naar een voorbeeld uit Onstwedde. De laatste bewoner van 

een plaggenhut zou Fennechien Wiekens zijn geweest die daar tot 1938 of 

1941 in heeft gewoond. 

Zulke bouwsels kwamen veel voor in de arme heidestreken (hoogveen) in het 

noorden van het land. Van Gogh schreef in 1883 al schilderend in zo’n 

plaggen hut: “De geit klom in de nok en keek de schoorsteen in. De vrouw 

die iets op het dak hoorde schoot naar boven en slingerde haar bezem naar 

de geit welke als een gems naar beneden sprong….” 

 

Vertelpunten 

- Woonhut van de arme landarbeiders 

- Veel in Groningen en Drenthe, vooral in de veengebieden 

- Hutten komen in een grote variatie voor 

- Meestal een gegraven kuil (0,3 – 0,5 meter) met aangestampte aarde 

- Op de wanden een skelet van dennenstammen (daksporen) 

- Op de daksporen de plaggen, soms eerst een laag in verband gestapeld 

(als bakstenen in een muur) 

- Zeer erbarmelijke omstandigheden. Koud, vochtig, vaak amper meubilair, 

soms een geit, schaap of kippen 



3.09 Plaggenhut, Onstwedde, Groningen     -----     Pagina 2 van 8 

- Woningwet van 1901 was het begin van een jaren durend proces voor 

beter huisvesting 

- Vaak seizoenarbeiders, zie ook Nunspeet 1.05 

 

Basisinformatie presentatie 

Door de invloed van het weer en de kwaliteit van de gebruikte materialen: 

heideplaggen, zoden etc. moet de hut regelmatig vernieuwd worden, zoals 

ook vroeger nodig was. 

Een aantal onderdelen van de oorspronkelijke reproductie hut zijn bij de 

herbouw gebruikt, of zijn gekopieerd, net als de rest van het ontwerp. 

Het grootste deel van dit soort hutten is gebouwd van veen- of heideplaggen 

die het dak vormen van deze onderkomens en kwamen uit de directe 

omgeving van de hut. Het kon zijn dat de delen wat aan elkaar groeiden 

waardoor je een meer solide en wind- en waterdicht dak kreeg. Maar het dak 

kon ook zomaar wegglijden. Ook allerlei voor de handen zijnde materialen 

werden gebruikt voor de hut. Vodden e karton konden bijvoorbeeld gebruikt 

worden om de gaten dicht te maken. 

De plaggenhut in het museum heeft als afmetingen 7 x 3,5 meter in een, kuil 

0,3 meter diep. Zijwanden, voor- en achtergevel grotendeels van 

heideplaggen. Voorgevel van planken. In de ruimte is een deel afgeschoten 

voor de geit. Hieromheen ca. 1m. hoge wanden van vierkante heideplaggen in 

verband gestapeld. Daarboven daksporen van ongeschilde dennenstammen. 

Daaroverheen weer heideplaggen.  

Een bedstee en een kast delen de hut als het ware in tweeën.  

Er is een houten schouw in de voorgevel (er zal wel gestookt zijn met turf 

en/of heideplaggen) met boven de plaggenwand een gepotdekseld voor-schild. 

De ramen kunnen niet geopend worden. De museumhut is spiegelbeeldig aan 

de oorspronkelijke hut. 

 

Zo’n hut was meestal onderdeel van een grotere of kleinere huttenkolonie (zie 

bij 1.05  Nunspeet).Niet altijd was er gelegenheid dergelijke hutten overdag te 

bouwen; meestal moest er hard gewerkt worden en dan bleef alleen de nacht 

over om te bouwen. 

Had men in de winter geen geld meer, dan kon men aan de veenbaas een 

voorschot vragen. Meestal was men wél verplicht om in de winkel van de 

veenbaas te kopen. De werkomstandigheden waren slecht, met de hygiëne 

was het droevig gesteld. Er was veel alcoholisme. 

Voor veel hutten werd er eerst een wat ondiepe kuil gegraven van ongeveer 50 

centimeter. De grond werd aangestampt en de zijkanten van de kuilen 

ware  de ondermuren waar de hut verder op gebouwd kon worden. 
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De naam plaggenhut verwijst naar de veen- of heideplaggen die gebruikt 

werden om het dak van deze kleine 

onderkomens mee te vormen. De 

bewoners leefden dus deels onder de 

grond en werden daarom schamper 

ook wel eens ‘holbewoners’ genoemd. 

In de kuil werd met houten palen een 

skelet opgebouwd dat vervolgens werd 

bedekt met de veen- of heideplaggen. 

Het dak van de hutten begon meestal 

op grondhoogte. 

Het leven in de schamele hutten was 

verre van aangenaam en het feit dat 

er vaak grote gezinnen woonden inclusief een geit, schaap of kippen maakten 

het er niet beter op, evenals het vele ongedierte.  Vaak koud, vochtig rokerig. 

Amper meubilair, amper slaapgelegenheid, enz. Was er wat meer geld 

beschikbaar dan werd de hut soms verbeterd door delen door stenen te 

vervangen. 

In 1901 werd de Woningwet aangenomen en konden slechte woningen zoals 

ook de plaggenhutten, onbewoonbaar verklaard worden. Voordat dat  

Verdieping 

Op Eerste Kerstdag 1925 vroeg De Telegraaf met een fotoreportage aandacht 

voor het leed van deze ‘holbewoners’. Bij één foto schreef de krant beeldend: 

“Hol in het Schoterlandsche Veen. Het is “opgebouwd” uit aarde en plaggen. 

Het eenige hout er aan is een laag deurtje en een zoodje aftandse planken 

door de kieren waarvan het licht naar binnen valt. Het “interieur” is één holle 

ruimte waar ‘t altijd donker is. De vloer is venige heigrond waarop het hol 

staat. Het “huisraad” is een oud fornuisje zonder pijp, een pan, een overblijfsel 

van een tafel, een stoel, en een hoop vodden op den grond, die als bed 

dienen.” 

De paginagrote foto staat bij de afbeeldingen. Link Delpher. 

Dankzij de Landarbeiderswet (1918) kwam er stilaan wel enige verbetering. 

Deze wet bood plattelandsbewoners de mogelijkheid om met rijkssteun zelf 

stenen huisjes te bouwen en grond te pachten voor eigen aardappelen en 

groenten. Hiervoor werden renteloze leningen verstrekt. 

De nood naar plaggenhutten verdween langzaam toen de vraag naar turf werd 

verdrongen door die van steenkool en veel landarbeders naar de grote steden 

trokken 

Verdere bijzonderheden:  

De mensen die hier woonden verrichtten alle mogelijke werkzaamheden om 

aan de kost te komen. Meestal seizoenswerk in de landbouw of het veen. Ook 

wel het kloppen van zwerfkeien tot steenslag ten behoeve van de 

wegverhardingen of het maken van heibezems. Soms had men nog een stukje 

bouwland.  

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Hol+in+het+Schoterlandsche+Veen%29&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1921%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2201-01-1922%22%29&redirect=true&identifier=ddd:110551876:mpeg21:p004&resultsidentifier=ddd:110551876:mpeg21:a0057&rowid=1
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Na afgraving was de grond geschikt voor bijv. aardappelen. En de geit kon 

gemolken worden.  

Tekst gids 1925 

De hut, van vorm, indeeling en inrichting gelijk aan die welke worden 

aangetroffen in de veenstreken op de grens der provincies Drenthe en 
Groningen, is gebouwd op een grondvlak, groot 7,15 x 3.35 M., dat een kwart 

meter is uitgediept; hieromheen zijn 1 M. hooge muurtjes van vierkante 
heideplaggen in metselverband opgestapeld ; aan de buitenzijden loopen ze naar 

onderen verbreed uit ; boven in die muurtjes zijn daksparren van ongeschilde 
dennestammen gestoken, aan de nok verbonden door een zwaardere nokspar 

en versterkt door hanebalkjes ; de dakvlakken zijn gedekt met groote ronde 
plaggen, als bij een pannendak over elkaar gelegd ; een houten schoorsteen 

steekt kort boven het dak uit. Hoogte tot aan den top 3,10 M. Alleen de 
voorgevel is tot aan de nok doorgetrokken en boven het plaggen-muurtje met 

planken bekleed ; hieronder twee vaste raampjes, die niet geopend kunnen 

worden, 70 x 55 c.M.; zij duiden aan dat aan deze zijde het woonvertrek is ; ook 
aan één zijgevel is nog een klein venstertje, 55 X 35 c.M.; de ruw-houten deur, 

aan de zelfde zijkant der hut, geeft toegang tot een tweede vertrek, open tot 
aan de nok, dat als bergplaats dient en als stalling voor een geit ; met een schot 

van ongeschaafde planken is deze van het woonvertrek gescheiden ; een 
doorgang, met terzijde een open bergkast, vormt de verbinding der beide 

vertrekken ; de woonkamer is ter hoogte van 1,65 M. door een planken zoldering 
gedekt ; de bedstede, met een katoenen gebloemd gordijn af te sluiten, is aan 

den kant van den doorgang. Op een ijzeren grondplaat staat de vuurkorf, 
waarboven de ketel aan een „haal" hangt ; de schoorsteen, aan den achterkant 

eveneens van plaggen opgestapeld, heeft een houten boezem en schouwrand. 
Het schamel meubilair bestaat uit een ronde klaptafel en een paar houten 

knopstoelen met biezen-zitting. 

 

Afb. 7. Plaggenhut uit Onstwedde (Groningen). 
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De hut is in Juni 1918 naar een bestaand type in de gemeente Onstwedde 

(provincie Groningen) nagebouwd ; alle houten deelen zijn afkomstig van een 
aldaar gesloopte plaggenhut en werden verkregen door welwillende bemiddeling 

van den heer 0. Linzel, gemeente-architect te Stadskanaal.  

 

Linken 

- historiek.nl, link 

- de verhalen van Groningen, link 

- filmpje met stills over plaggenhutten, YouTube.com, link 

 

Literatuur 

- Gids NOM 1925 

- Jaarboek 1995, pag. 32 e.v. Woontoestanden in Westerwolde ca. 1915) : 

een fraai fotoverslag van de bewoning. 

- “Koninkrijk vol sloppen” - A van de Woud 2010 

- Gids 2014 pag. 65 

 

Afbeeldingen 

 

Interieur woongedeelte plaggenhut in het museum. 

https://historiek.net/plaggenhutten-drenthe-veenarbeiders/144474/#:~:text=De%20allerarmste%20arbeiders%20op%20het,tot%20zelfgemaakte%20plaggenhutten%20of%20spitketen.
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/de-plaggenhutten-van-westerwolde
https://www.youtube.com/watch?v=mM1dMv-2sLM
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Interieur plaggenhut met bedstede in het museum. 
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Plaggenhut van Egbertien van der Sluis, ca 1900. 

 

 

Deze veenhut werd allen overdag bewoond door Fennechien Wiekens. Het 

kleine meisje is een dochter van Engel de Roos. ’s Nachts sliep zij bij haar 

kinderen. Stadskanaal, Alteveer, 1934, bron beeldbank Groningen, link 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/3f4f8970-5107-3602-f77f-1d3403a2af8a
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De Telegraaf, eerste kerstdag 1921, Link Delpher 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Hol+in+het+Schoterlandsche+Veen%29&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1921%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2201-01-1922%22%29&redirect=true&identifier=ddd:110551876:mpeg21:p004&resultsidentifier=ddd:110551876:mpeg21:a0057&rowid=1

