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Nieuws van de werkgroepen en commissies 

Deze Dorpskoerier heeft weer veel nieuws te melden. Velen zullen 

gezien hebben dat de bloembakken weer gevuld zijn, met dank aan 

de bloementeams. Nu komt het aan  op de vrijwilligers per straat, 

die de bloemen water gaan geven( foto 1). Tot nu toe doet de regen 

dat overigens, maar we blijven hopen op een mooie zomer.  

 

De werkgroep EcobERM heeft op de brink aan Oosterlangen voor Route 34 tussen het gras 

een inheems mengsels gezaaid van bloemen die daar thuis horen. De paaltjes geven het 

gebied aan waarachter gezaaid is. Daar zal dus niet worden gemaaid (foto 2)  

Aan het begin van Oostereind heeft de gemeente de oude bushalte en de stoep daarnaartoe 

weggehaald. Daar kan nu ook gras met een akkermengsel ingezaaid worden (foto 3).  

Langs De Brinken zullen de zomerplanten, als ze zijn uitgebloeid, gemaaid worden en als het 

zaad uit de bloemen op de grond is gevallen zal het maaisel worden afgevoerd. Verder wordt 

daar niets bij gezaaid want er groeit vanzelf al heel veel. De werkgroep zal voortaan ook 

eenmaal per maand het gras rond bankjes en beweegtoestellen maaien.  

Aan het einde van de zomer hopen we met elkaar een feestje te kunnen vieren. Aanleiding: 

de gemeente is akkoord gegaan om de oude naam voor het 

eerste gedeelte van de Wienbargsteeg, van Oostereind tot het 

tunneltje onder de N34, zijn oude naam terug te geven: Dikke 

Zand. Wethouder Jeroen Huizing zal die nieuwe naam onthullen. 

Het bestuur wil er een steegfestival Dikke Zand aan vastknopen. 

Wat dat in zal houden, moeten we nog bedenken. Denken jullie 

mee? Het zal pas na het verdwijnen van de coronabeperkingen 

mogelijk zijn. Eind augustus? 

Ondertussen wordt het dorp goed schoon gehouden. Vrijwilligers van 

de onderhoudsgroep die graag wandelen nemen geregeld een plastic 

zak met een prikker mee op stap. Zij voeren het zwerfvuil af. Zullen we 

overal bordjes ophangen, zoals iemand voorstelde? We kiezen 

uiteindelijk voor een logo in de Dorpskoerier! Als oproep aan ons 

allemaal: houd je afval bij je. Stop het in je zak of in een tas en gooi het 

thuis weg. Zo houden we, samen met de vrijwilligers van de onderhoudgroep, onze dorpen 

schoon.  
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De onderhoudgroep gaat samen met de technische commissie nog een 

klus klaren. Her en der staan elektriciteitskasten langs de straat. Vooral 

die van Enexis, gemaakt van een melkwitte kunststof zijn met vuil en 

mos een lelijk obstakel geworden. We hadden ooit bij de onthulling van 

de picknickbank bij De Hoek de kasten daar schoongemaakt en groen 

geverfd. Enexis vindt het goed als wij bij wijze van proef nu vier kasten 

in De Hoek en Oostereind ook schoonmaken en verven. Onder toezicht 

van een technisch expert van Enexis! Als dit project naar tevredenheid 

wordt uitgevoerd krijgen de andere kasten in onze beide dorpen ook een beurt.    

Tot slot: op woensdag 2 juni houdt de provincie een digitale ‘inloopbijeenkomst’ over de 

herinrichting van de weg in Horstingerend.  De provinciale N376, waarover het verkeer nu 

met 80 km door Achterste Erm mag razen, gaat 

opgenomen worden in de bebouwde kom van 

Achterste Erm. De bebouwde kom wordt dus 

uitgebreid en dan mag daar nog maar maximaal 50 

km  gereden worden. De inwoners van Achterste 

Erm weten dat we daar vanuit het bestuur al 

enkele jaren mee bezig zijn. Het bestuur heeft 

samen met de direct betrokken inwoners van 

Horstingerend een werkgroep verkeersveiligheid 

gevormd, die met de provincie heeft overlegd. De toestemming van de provincie is er nu, 

evenals de medewerking van de gemeente. De plannen liggen klaar en op 26 mei kan 

iedereen via een digitale verbinding zich laten voorlichten hoe het er precies uit gaat zien. En 

je kunt vragen en opmerkingen kwijt aan de ambtenaren van de provincie. Aanvankelijk 

dachten we dat er kleine stukken grond zouden moeten worden onteigend, maar de 

provincie komt nu met een ontwerp waarbij dat niet nodig is.  

Alle inwoners van Achterste Erm krijgen als inlegvel bij deze Dorpskoerier een uitnodiging 

van de provincie om in te loggen voor deze bijeenkomst. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

Dan krijg je een tijdslot voor een eigen gesprek met de voorlichter. Alle andere inwoners van 

Erm zullen ook mee kunnen praten. Hoe? Dat laat de provincie zelf ons allemaal weten via 

onze website erm.nu en via de Coevorder Courant die huis aan huis wordt afgegeven.  

Tot slot: het aantal werkgroepen en commissies is de laatste jaren nogal toegenomen. Op de 

website hebben we een overzicht geplaatst. Daar worden ook de namen genoemd van allen 

die meedoen. Maar om privacy redenen is dat deel van onze website voorzien van een 

wachtwoord. Alle leden van onze vereniging mogen dat wachtwoord gebruiken en daarom 

maken we dat hier wel bekend. Jullie mogen als leden en dus lezers van de Dorpskoerier dat 

weten, maar voor willekeurige bezoekers van onze website is dat deel van de site dus niet 

toegankelijk. Het wachtwoord is: Erm.Wg! Vergeet het uitroepteken niet!  Vanuit het 

bestuur, Jaap van der Linden 
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De boerderij op de Hoek 2  

Door Jan Nooitgedagt 

Beland in Erm 

Hun leven werd altijd bepaald door Friese paarden: voor de trouwkoets, show, fok of onder 

het zadel. Hiervoor is ruimte nodig. Dit zorgde ervoor dat ze 20 jaar geleden al besloten om 

vanuit Zuid-Duitsland naar het Emsland , 7 km over de grens,  in Duitsland te gaan wonen, 

aangezien ook toen de huizen met een stuk land in Nederland erg duur waren. Hoewel 

Andys vader smid en Marjans vader ambtenaar waren komen ze beide uit van oorsprong 

boerenfamilies. Hij uit de omgeving van Heidelberg en zij uit Den Ham. Hij werkte de laatste 

jaren in Nederland in de reclamebranche en zij als verpleegkundig specialist bij de 

cardiologie. Doordat de mantelzorgtaken voor Marjans ouders steeds intensiever werden en 

zij de dichtstbijzijnde wonende dochter was, reed ze jarenlang met een koffer vol met 

kleding in de auto omdat er vaak onverwachte dingen gebeurden waardoor ze haar ouders 

moest bijstaan. Iedere keer 70 km rijden naar Den Ham was dan toch wel een grote afstand. 

Aangezien zoon Marik en dochter Anniek in Nederland naar school gingen en hierdoor de 

meeste vrienden hier hadden, werd de wens om naar Nederland te verhuizen ook voor hen 

steeds groter. Hierdoor besloten ze hun inmiddels opgeknapte huis te koop te zetten en op 

zoek te gaan naar een huis in Nederland. Dit ging niet zonder slag of stoot en het duurde 

meer dan een jaar totdat het huis na heel veel bezichtigingen en meerdere keren bijna 

verkocht te zijn geweest, uiteindelijk definitief werd verkocht. Aangezien de kinderen hun 

hele leven buiten een dorp hadden gewoond met de eerste buren op 500 meter afstand, 

wilden ze nu heel graag in een dorp wonen. Vooral dochter Anniek had een vrij beperkte 

omgeving waar ze het liefst naar toe wilde verhuizen. En dat was binnen een fietsradius 

rondom “de Keet” van Diphoorn. Uiteindelijk is het Erm geworden. (Van die fietsafstand 

heeft ze echter helaas nog niet veel gebruik kunnen maken door Corona).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

            De boerderij op De Hoek 2 
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Rijksmonument 

De aanwezige stallen en de hectare grond bij het huis gaven de doorslag. Dat het een 

rijksmonument was namen zij op de koop toe. Ze werden gewaarschuwd dat het heel lastig 

zou zijn om het te verbouwen door allerlei regelgevingen. Hierin hadden zij zich verdiept en 

dachten dat alle vergunningen hieromtrent wel zeker een half jaar in beslag zouden gaan 

nemen. Ideaal was dit zeker niet maar aangezien er ook buiten het huis nog het één en 

ander moest gebeuren bleek dat overkomelijk te zijn. Dat het bijna uiteindelijk 2 jaar zou 

gaan duren en zij zes keer  in deze periode zouden moeten gaan verhuizen voordat de 

vergunningen rond zouden zijn hadden ze niet verwacht. Iedere keer moest er weer een 

instantie met eigen rapporten en adviezen bij betrokken worden. Soms was het om 

moedeloos van te worden. Het positieve was dat zij hierdoor het huis goed leerden kennen 

voordat ze met de verbouwing konden beginnen. Ze werden door een coach, die het hele 

proces van vergunningsaanvraag op advies van de gemeente begeleidde, erop geattendeerd 

dat er een mogelijkheid was tot herbestemming van de schuur aangezien dit van oorsprong 

een keuterij was geweest, waar tot de jaren 50 mensen hadden gewoond. Aangezien dit idee 

ook het dorpsbeeld kon verfraaien worden ze hierin door de provincie financieel 

ondersteund. Bovendien hoefde de zolder van de grote boerderij niet te worden verbouwd 

omdat de zoon in de naast gelegen keuterij kan gaan wonen. Hierover was de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed weer zeer te spreken.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraanzicht keuterij 

 

                                                               
                                                           Zijaanzicht keuterij 
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Leemstuc  en isolatie 

Doordat het wachten op de herbestemmingsvergunningen zo lang op zich liet wachten, 

hadden ze voldoende tijd om na te denken over de aanstaande verbouwing. De 

binnenmuren van de boerderij waren hier en daar erg vochtig. In eerste instantie leek het 

vocht van onder naar boven uit de bodem te komen. Door ventilatie bleek dit probleem 

echter verholpen te kunnen worden. Toen er dan ook nagedacht moest worden over isolatie 

die aan de huidige normen zou voldoen werd besloten dat er geen plastic of andere niet 

ademende materialen gebruikt zouden gaan worden. Dit om het monument droog te 

houden waardoor het beter beschermd zou zijn tegen de tand des tijds. De zoektocht begon 

op het internet naar een passende vorm van isolatie. Een dik pak van 40-50 cm wilden ze 

niet omdat er dan te weinig ruimte beneden over zou blijven. Er werd door hen een 

monumentaal pand in Amsterdam bezocht waar het de trotse eigenaar gelukt was om van 

het gas af te komen. Hier werd gebruik gemaakt van leemstuc aan de muren met vloer- en 

muurverwarming, waardoor er op zeer lage temperaturen verwarmd kon worden. De 

eigenaar verwees door naar een architect in Viersen in Duitsland. Ook hier zijn ze geweest 

om informatie op te doen. Daarna werden ze verwezen naar een man in Volkmarsen die 

door een opleiding renovatie monumenten met leemstuc in aanraking was gekomen en 

sindsdien niets anders meer gebruikte. Deze man had een eigen leemkuil. Echter verkopen 

wilde hij niet aan hen omdat het door het transport weer niet ecologisch zou zijn. “Waarom 

zoeken jullie niet iemand in Nederland” was zijn advies. Volgens hem waren de 

Nederlanders altijd prominent aanwezig op de leembeurzen en zeer innovatief hierin. Hierop 

vonden ze de site over het “Huize Bartje” waarop stond vermeld: “Gebouwen van zekere 

leeftijd vragen een andere aanpak bij isoleren dan hun jonge soortgenoten. In plaats van 

afdichtende materialen is damp-open het devies. ‘Huize Bartje’ in Assen kreeg zo’n ademend 

binnen gevel-isolatiesysteem, afgestemd op de specifieke situatie.  

De boerderij op De Hoek 2 mocht van buitenaf niet geïsoleerd worden. Dit moest van 

binnenuit gebeuren. Na het verwijderen van het oude stucwerk, werden binnenmuren 

geëgaliseerd met een mengsel van stro en leem en hierop werden 10 cm dikke 

houtvezelplaten gemonteerd. Deze werden voorzien van muurverwarming en 4 tot 5 

leemlagen. Voor de plafondisolatie naar de zolder werd gekozen voor 40 cm perlide, dat 

afkomstig is van vulkaangesteente. Al met al zorgen deze maatregelen voor een  ideale 

isolatie. 

 

 

 

 

 

 

 

De leemmengmachine   
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Aanbrengen van leem voor de muurisolatie 

 

 

 

                                                                                              Perlide (wit) voor de zolderisolatie 

Eigen werk 

Nu bleek dat leem en perlide in de nabije omgeving aanwezig was. De leemkuil wordt 

geëxploiteerd door Oskam V.O.F uit  Emmen. Nadat hier contact mee was gelegd heeft Andy 

uitleg gekregen over hoe het leem verwerkt moet worden. Aangezien hij geen linker handen 

heeft is hij hiermee aan het experimenteren gegaan. De leemmengmachine kregen zij bij het 

afnemen van het leem kosteloos ter beschikking. Bij vragen kon hij ook altijd bij hen terecht. 

Het werken met leemstuc past bij de natuurlijke materialen die gebruikt zijn in de oude 

boerderijen. En leemstuc ervaart Andy als een heel fijn materiaal om mee te werken hoewel 

het arbeidsintensief is. Inmiddels is er tien ton leem in de grote boerderij verwerkt. Het blijkt 

dat natuurlijke producten als leem, kalk en houtvezelisolatie het beste gewapend zijn tegen 

vocht en schimmels doordat het een vocht regulerende werking heeft. Overtollig vocht 

wordt opgeslagen en later weer afgegeven aan de omgeving, waardoor deze producten veel 

beter presteren bij binnenisolatie. Het lange wachten op de vergunning heeft als voordeel 

dat ze nu dit materiaal zijn gaan gebruiken. Hadden ze snel van start kunnen gaan met de 

verbouwing dan was het heel anders verlopen. Het woonklimaat is door deze wijze van 

renovatie erg prettig waar ze elke dag blij mee zijn.  

Ondanks de hindernissen die het afgelopen anderhalf jaar op de weg kwamen, zeggen ze  

zowel met de locatie, de dorpsgemeenschap en met hun buren heel erg blij zijn. 
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In Achterste Erm is nu ook een AED aanwezig 
Op 9 maart j.l. hebben wij 2 stuks AED en een buitenkast aangeschaft.  

Door bewoners van Achterste Erm is gevraagd of daar ook een AED kan worden geplaatst. 

Gelukkig hebben wij hieraan kunnen voldoen en dus is hiervoor een AED aangeschaft. De 

AED zal worden opgehangen bij de familie Renting Achterste Erm 10, gezien verbouwing 

woning en drukke bezigheden op het land moet deze nog worden geïnstalleerd en worden 

geactiveerd. Zodra de buitenkast is geïnstalleerd zal de AED worden geactiveerd bij 

Hartveilig Drenthe. Helaas kunnen in verband met Covid-19 op dit moment nog geen 

vrijwilligers hiervoor worden opgeleid, wat wel verplicht is voor eventuele oproep bij 

calamiteit. De AED bij Steakhouse Route 34 was 10 jaar oud en moest worden vervangen, 

zodat wij gelijk 2 stuks hebben aangeschaft. 

Met deze 3 stuks AED’s bij Steakhouse Route 34, Ermerzand en in Achterste Erm zijn wij 
goed voerzien wat betreft Hart Veilig. Hopend dat dezen zo weinig mogelijk gebruikt hoeven 
worden. 
 
Wilt u zich als vrijwilliger aanbieden laat dit dan weten bij het Dorpsbelangen. 
 

Jans Elling 
  

Puzzel 
De oplossing van de puzzel uit de Dorpskoerier van januari was ravotten. Er is flink gepuzzeld 

want er  zijn 17 oplossingen binnen gekomen! Van harte gefeliciteerd Leonieke van Engen uit 

Erm, u heeft de puzzel gewonnen. De banketbakkersbon komt naar jullie toe.  

Wilt u ook kans maken op een banketbakkersbon? Stuur dan de oplossing van onderstaande 

woordzoeker naar dorpsbelangen@erm.nu of doe deze in de brievenbus bij Oostereind 13 

Erm. De uiterlijke inleverdatum is 1 augustus 2021. 
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Oude naam komt terug: Dikke Zand 
Het college van Burgemeester en 

Wethouders gaat akkoord: de 

Wienbargsteeg vanaf Oostereind tot het 

tunneltje onder de rijksweg N34 gaat 

weer Dikke Zand heten. Toen we met 

elkaar bezig waren de berm van de 

Wienbargsteeg op te knappen, door het 

aanbrengen van grasbetontegels, 

herinnerde een van de bewoners, Jan 

Jonkers, ons eraan dat dit weggetje 

vroeger Dikke Zand had geheten. Bij de 

opening aten we daarom alvast lekkere gebakjes met die naam.  

 

Waar kwam die naam vandaan? Op Topotijdreis vind je oude kaarten vanaf 1815. Op een 

kaart van 1908 staat – boven de letters Oostereind - een heuvel afgebeeld van 20 meter 

hoog, terwijl de omgeving al 18,2 meter hoog is. Er lag daar een vrij brede zandheuvel. Zou 

daar die naam Dikke Zand vandaan komen?  

 

‘Kan die oude naam niet officieel worden?’, zo vroegen wij vanuit Dorpsbelangen tijdens het 

jaarlijkse bezoek van de burgemeester met een wethouder en enkele ambtenaren. Die 

vonden het een leuk idee. Het zou niet veel moeite kosten omdat er geen huizen aan dat 

weggetje liggen. Een ambtenaar moest er wel tijd voor vrij maken om er een voorstel van te 

maken, maar dat kwam er:  

 Deze straat wordt nu Wienbargsteeg genoemd. De Wienbargsteeg loopt van oudsher van 
noord naar zuid en vormde de grens tussen zand en veen. Er staan geen objecten 
(panden) aan. Voorstel “Dikke zand”, omdat dit de term in de volksmond is. Deze loopt 
tussen Oostereind -over de Oude Rijksweg- tot de echte Wienbargsteeg. 

10
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De Wienbargsteeg is in meer opzichten een grens. Rond elke es loopt altijd een weg die 

vroeger met dicht, vaak doornig struikgewas begroeid was en zo de afscheiding vormde 

tussen de akkers en de weilanden eromheen. Het vee en andere dieren werden zo van de 

akkers weggehouden. De meer uitgezoomde kaart laat dat duidelijk zien. Die oude eswal is 

indertijd langs de Wienbargsteeg in ere hersteld. In 1974 is de nieuwe rijksweg N34 dwars 

over de grote es aangelegd en kwam ook dwars over de Wienbargsteeg te lopen. Er kwam 

een tunnel en daardoor kun je niet meer zien dat de oorspronkelijke Wienbargsteeg in 

noordelijke richting doorliep.  

 

Als je vanuit Emmen door het tunneltje gaat moet je nu rechtsaf slaan om weer op die 

oorspronkelijke Wienbargsteeg te komen. Zie onderstaand kaartje uit 1975. De weg die in 

westelijke richting naar Erm liep en in de volksmond het Dikke Zand heette, werd toen ook 

maar Wienbargsteeg genoemd. Maar eigenlijk is dat onlogisch. Dat is nu rechtgezet.  

Leuk om te zien dat op de kaart uit 1975 nog allerlei wegen over de es lopen. De 

verkeersambtenaar attendeerde mij erop, dat een van die wegen Zwippingsweg heette.   
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Het voorstel om de naam Dikke Zand in te voeren is nu officieel door de gemeente 

goedgekeurd. Onlangs kreeg Dorpsbelangen bericht dat wethouder Jeroen Huizing graag op 

feestelijke wijze de weg komt omdopen in Dikke Zand. Als de coronamaatregelen minder 

strikt worden kunnen we een feestelijke bijeenkomst organiseren. Dat zal waarschijnlijk pas 

aan het eind van de zomer gebeuren.  

Nu we toch met het verleden bezig zijn: in de zomer van 2019 stuurde Hammy Oldengarm 

een bijzondere foto door over de grote es van Achterste Erm, een archeologische luchtfoto 

die door de droogte van die zomer laat zien welke lagen onder de directe oppervlakte liggen. 

Mooi is trouwens ook het geboomte van de Wienbargsteeg rondom de es op die foto te 

zien. Maar er is meer. 

 

In het midden van de foto is een rechthoekig gebied te zien, met een weggetje ernaartoe? 

Gaat dit om de fundamenten van een oud landhuis? Maar daar is het eigenlijk te groot voor. 

Het kunnen ook de contouren van een oude akker zijn, die weer is onderverdeeld in 

vierkante kleinere akkertjes. Dan kan het gaan om zogenaamde celtic fields, akkertjes van 30 

x 30 meter die in de ijzertijd van 800 tot 10 voor Christus aangelegd werden op de 

heuvelruggen van Drenthe. Dan zou het dus om sporen van de activiteit van de eerste 

landbouwers op de grote es gaan! 

Terug naar het heden: een ander verzoek van Dorpsbelangen rond naamgeving werd ook 

ingewilligd. Het Stuk van Oostereind naar de N34 toe valt samen met het laatste gedeelte 

van de Oude Rijksweg. De woningen liggen officieel aan het Oostereind, maar op 

navigatiesystemen heet dit gedeelte Oude Rijksweg. De ambtenaar schrijft: ‘Op 

topografische kaarten is dit nog altijd Oude Rijksweg. Hierdoor komen hupdiensten niet goed 

op hun bestemming’. Het verzoek om die gedeelte voortaan officieel alleen maar Oostereind 

te noemen is nu ook aanvaard. Hopelijk bereikt dit dan nu ook de opstellers van updates 

voor navigatiesystemen.    
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Maak van je wens een project…. 2021 een Kerstmarkt in Erm?!?!  
Door de verschillende feestdagen die in december 
worden gevierd zijn we vaak veel bij elkaar. Corona 
heeft dit in 2020 voor veel mensen onmogelijk gemaakt 
en bovendien is niet ieder mens rijkelijk bedeeld met 
vrienden of heeft familie in de buurt.  
Een eigen kerstmarkt organiseren in Erm is een 

originele manier om mensen bij de 2021 

decembergezelligheid te betrekken en Corona gauw te 

vergeten. Laten we er tenminste vanuit gaan dat de 

lock-down maatregelen dan achter ons liggen.  

Door een hoop mensen uit Erm te bewegen om mee te doen hoeft niemand alleen te zitten. 

Een Kerstmarkt kan volgens ons een mooi initiatief zijn om mensen een fijn kerstgevoel te 

geven en s'avonds de deur uit te gaan in December en samen te zijn. 

Dit idee staat nog in de kinderschoenen, maar lijkt het je leuk om mee te denken / werken 

aan het realiseren van deze wens? Heb je originele ideeën? Dan horen wij het graag.  

 

Groet,  

Manny Oost 

Aletta Sanders 

Martine Jager 

dorpsbelangen@erm.nu 

 

 

Happy Stones 

Doe jij al mee met deze super vrolijke activiteit? Een ‘happy stone’ is een beschilderde steen, 

die ergens door iemand is neergelegd. De naam zegt het al: om de vinder blij te maken. Als 

je hem vindt, mag je hem houden of je legt de steen ergens anders in de buitenlucht neer. 

Niet verstoppen! Leg hem op een bankje, een klimrek, een 

prullenbak… zodat de steen makkelijk te vinden is. 

Om mee te doen ben je het volgende nodig: 

- Stenen 

- Acrylverf of stiften 

- Kwasten 

- Lak 

Versier jouw steen helemaal zoals jij het wilt. Lak de steen 

wanneer deze droog is zodat jouw kunstwerk mooi blijft. Leg de steen nu op een zichtbare 

plek waardoor een vinder helemaal Happy kan worden!  
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De Hoek 4 

Erm.nu bracht een bezoekje aan De Hoek 4, hier wonen Jans en Carla Kiers. De familie Kiers 

woont hier al generaties lang. Jans en Carla hebben vorig jaar op hun erf een tuinhuisje 

gerealiseerd genaamd: In de Hof. Hier verblijven regelmatig gasten maar nu hebben ze het 

deeleinde van de boerderij ook omgetoverd tot een gastenverblijf en zijn ze begonnen met 

het gastenverblijf “Ermerhoek”. Dit was hun aanleiding om voor Erm.nu dit stukje te 

schrijven.  

Ontstaan boerderij  

Onze boerderij is waarschijnlijk gebouwd in 1642. Dit jaartal kwam men tijdens een 

verbouwing tegen, gebeiteld in een balk. In 1672 zou het huis verbrand of vernield zijn door 

de troepen van Bommen Berend en is toen uit oude materiaal weer opgebouwd. De drie 

boerderijen (nr 1, 2 en 4) op deze plek behoren waarschijnlijk tot de eerste bouwwerken van 

Erm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant van de boerderij. Het steile dakschild bestond uit heideplaggen (Vakwerkbouw, 

leemvlechtwerk) 

Bewoners 

De eerste bewoner van de boerderij was de Fam. Paping tot 1830. Door een huwelijk (1836) 

met een dochter Paping kwam Roelof Kiers hier te wonen. Vier generaties verder wonen wij 

hier. Ergo, een huis waar de generaties elkaar opvolgen…. Hendrik Kiers ,mijn vader, 

trouwde in 1946 met Jantje Wolbers. De boerderij werd verbouwd om twee families te 

huisvesten. Dit waren de moeder en zus en het gezin wat toen ontstond. In de boerderij was 

plaats voor 4 volwassenen, 4 kinderen, 10 koeien, een paard en een fokzeug. Onder de 

rietenkap was de hooiopslag voor de koeien. Het is in deze moderne tijd ongelofelijk hoe de 

ruimte in het huis benut werd. 

Van boerenbedrijf…. 

Of Hendrik boer zou worden en Jantje boerin, dat is nooit een vraag geweest. Dit was in die 

tijd een vanzelfsprekendheid. Keuzestress bestond niet. De jaren ‘50 en ‘60 braken aan. 

Economie, efficiëntie en doelmatigheid gingen meer en meer de strategie in de landbouw 

bepalen. Pap zag kansen voor de intensieve veehouderij. Het hele erf werd volgebouwd met 

schuren voor kippen en varkens. Oma en tante verhuisden naar Sleen en er volgde een 
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nieuwe verbouwing om ruimte te maken voor de vier kinderen (Roelianne, Jan Harm, Diny 

en Jans). De kinderen zochten hun toekomst in het onderwijs en de verpleging. De 

agrarische activiteiten stopten in 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant van de boerderij na de verbouwing in 2002 

….naar woonboerderij 

Mijn moeder gaf in 1992 aan dat zij naar Sleen wilde verhuizen en gaf ons de gelegenheid 

om de boerderij te kopen. Onze kinderen (Bas, Thomas en Tessa) zijn toen geboren. 

Inmiddels wonen wij hier weer met zijn tweeën. In 2018 hebben wij besloten om het asbest 

te saneren en de schuren te slopen. De ontstane ruimte kon opnieuw ingevuld worden. Zo is, 

in 2020, ons gastenverblijf ‘De Ermerhoek’ ontstaan. We hebben een huisje ‘In de Hof’ en 

een appartement “Op de Deel”. Wie weet wat de volgende generatie hier gaat doen? 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Boerderij met links het gastenverblijf "In de Hof" 

In de Hof 

Waar vroeger een varkensstal was, staat nu een tuinhuisje “in de Hof”. De schuifpui biedt 

een mooi zicht op Carla’s moestuin. Via de Friese paarden van de buren kijk je uit op de 

Ermer-es. Inmiddels hebben we al gasten gehad vanuit o.a. Haarlem, Rotterdam, Utrecht en 

Arnhem. Zij laten ons weten de rust, ruimte en het uitzicht vanuit het huisje zeer te 

waarderen. Ook het dorp Erm en de omgeving draagt bij aan de sfeer die zij recreatief 

zoeken. 
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Dorpskoerier

Bestuurssamenstelling
Dorpsbelangen
Voorzitter:              Jaap van der Linden
Secretaris:             Martine Jager
Penningsmeester: Aletta Sanders
Algemeen Lid :      Jans Elling
Algemeen Lid :      Elly Rodenburg
Algemeen Lid:       Fredrieke Koop 
Algemeen Lid:       Herman Hidding
 

Volg ons op Facebook!
@Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm


