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Het kaartje op het titelblad is een combinatie van een luchtfoto met de gegevens van Actueel Hoogtebestand
Nederland. Het toont het grondgebied van Middelbert, een van de middeleeuwse ontginningen waarover het
in deze cyclus gaat.
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Ter inleiding
Een groot deel van het gebied dat nu de provincie Groningen uitmaakt, bestond in de
middeleeuwen nog niet, andere delen waren ontoegankelijk, werden niet gebruikt en waren
onbewoond. Pas in de loop van de eeuwen heeft ons gebied zijn huidige vorm gekregen. Nog
in de vorige eeuw zijn aan de Waddenkust kwelders ingepolderd en zijn in Westerwolde
heidevelden ontgonnen.
De grootste ontginningen vonden plaats vanaf het begin van de 17 e eeuw, toen particuliere
ondernemers maar vooral de stad Groningen de venen in het zuidoosten van de huidige
provincie aanpakten. Op grond van de overheidsrechten die de stad over het Gorecht en het
Oldambt kon laten gelden, kon het stadsbestuur niet alleen de exploitatie van het veen ter
hand nemen, maar ook alle regels uitvaardigen die nodig waren om in die gebieden een
geheel nieuwe wereld te scheppen.
Al eerder was in het zuidwesten een begin gemaakt met de exploitatie van de ‘Nienoordse
venen’, die zich uitstrekten tot aan de grens met Friesland.
Maar ook in de middeleeuwen zijn er al grote stukken land ontgonnen. Dat gebeurde in een
aantal gevallen zelfs twee keer. Door de eerste ontginning verdween het hoogveen en
veranderden eertijds hooggeleggen streken in rietvelden en moerasbossen. Om dit land voor
bewerking en beweiding bruikbaar te maken was een tweede ontginning nodig, waarbij de
kering van buitenwater en de afvoer van ‘eigen’ water de belangrijkste problemen waren die
moesten worden opgelost.
In het bijzonder die laatstgenoemde ontginningen zijn het onderwerp van deze cyclus. Door
het ontbreken van schriftelijke bronnen weten we vrijwel niets over de mensen die in dit
land aan het werk zijn gegaan. Toch valt er aan de hand van sporen in het landschap wel iets
te zeggen over de manier waarop ze hebben gewerkt en de volgorde waarin de verschillende
stappen zijn gezet. In de van ouds bewoonde streken zijn verschillende bases aan te wijzen
van waaruit de ontginners het land zijn ingetrokken. Daarbij paalden ze de grenzen van hun
nieuwe landerijen af van die van de buren. In het bijzonder de grenzen van deze
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ontginningsblokken en de oriëntatie van de bijbehorende ontwateringssloten kunnen helpen
om ons een beeld te vormen van de gang van zaken.
Ook al speelt het water in deze cyclus weer een cruciale rol, het zijn toch vooral de patronen
in het land en de oude infrastructuur die nu centraal staan. De manier waarop ik ze behandel
zal bekend zijn bij degenen die zich al eerder met mij gebogen hebben over de problematiek
van ‘Groningen en het Drentse water’. We gaan op zoek naar verbanden tussen de dingen
die we in het veld zien en de teksten die ik in de oude archieven ben tegengekomen.
Onderweg zal ik bij herhaling verwijzen naar de serie ‘Groningen en het Drentse water’. De
stof van die in de jaren 2012 en 2013 gegeven HOVO-cursus heb ik omgewerkt tot een
webpublicatie, die een tijd lang te vinden was op de website van de Groninger Archieven.1
Het materiaal heeft daarbij ook nog een flinke uitbreiding ondergaan.

‘Groningen en het Drentse water’ op de
website van de Groninger Archieven

In die cursus ging het vooral om de ten westen en oosten van de stad Groningen lopende
rivieren die het Drentse water afvoeren: Peizerdiep, Drentsche Aa en Hunze.
Net zoals Groningen en het Drentse water is ook Landschap lezen geen echte cursus, in die
zin dat ik in een aantal colleges algemeen geaccepteerde kennis over de middeleeuwse
ontginningen in Groningerland presenteer. Het is veel meer een cyclus van zeven
voordrachten, waarin ik verslag doe van eigen onderzoek over dat thema. Het gaat daarbij
minder om de overdracht van kennis, dan om het met andere geïnteresseerden delen van
inzichten en vragen.
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Inmiddels is de website van de Groninger Archieven gewijzigd. De bedoelde teksten zijn echter ook elders
op het Internet te vinden.

1.1 Vooraf

Een gevolg hiervan is ook dat ik me beperk tot bepaalde gebieden en andere buiten
beschouwing laat. Zo zal ik het niet hebben over de landaanwinning in de voormalige
Hunzemonding bij Eenrum, de inpoldering van de Fivelboezem en de ontginningen in
Langewold en Vredewold. W.A. Ligtendag en Otto Knottnerus hebben zich in het bijzonder
met Fivelgo bezig gehouden en onlangs is Jeroen Zomer gepromoveerd op een proefschrift
dat over de ontginningen in het Westerkwartier gaat. Ik noem de door deze auteurs
bestudeerde gebieden waar het te pas komt, maar mijn focus ligt er niet op.2
Ook al gaat het in deze cyclus niet in de eerste plaats om het weren en afvoeren van het
water, dit element speelt wel een overheersende rol. Om die reden is ook nu het reliëf weer
van groot belang en is het nuttig nog eens het actuele hoogteplaatje van de provincie te
laten zien.

Het reliëf in NoordoostNederland
Hoogtekaart op basis
van het Algemeen
Hoogtebestand
Nederland (AHN)

De hoogtekaart maakt de specifieke problematiek van Groningerland duidelijk: in Drenthe
loopt het water vanzelf weg, maar het Drentse water moet in Groningen door laagland heen
om naar zee te stromen.
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W.A. Ligtendag, De Wolden en het water; de landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten
oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870 (Groningen 1995); O.S.
Knottnerus, Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier. Archeologie in Groningen 2 (Bedum 2005);
dezelfde, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water. Archeologie in Groningen 3 (Bedum
2008); Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze. Een
interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de paleogeografie, ontginning en waterhuishouding
(ca 800 - ca 1500) (diss. Groningen 2016) 264.
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Ook dat laagland – dat aanvankelijk niet zo laag was, maar aan voortdurende daling
onderhevig was – moest zijn water kwijt. Bovendien had je ook in Groningerland hogere en
lagere gronden die voor hun afwatering op dezelfde natuurlijke waterlopen waren
aangewezen.
Voor dit probleem bestonden twee oplossingen:
•
•

het ophouden van het bovenwater
het maken van gescheiden systemen voor de afwatering van hoge en lage landen

Beide methoden zijn in de loop van de eeuwen toegepast.
Tegenwoordig hebben we mechanische hulpmiddelen om het water kwijt te raken. Dat was
vroeger niet het geval.
•
•

Om het eigen water kwijt te raken moest men gebruik maken van het natuurlijke verval
en de getijden; daarvoor moeten kanalen worden gegraven en zijlen gelegd.
Om het buitenwater te weren waren dijken nodig: zeedijken en binnendijken.

Voordat er op grote schaal watermolens en gemalen werden ingezet kon men het eigen en
vreemde water alleen kwijt door slim gebruik te maken van de getijden. Het spreekt voor
zich dat bij een dergelijke stand van zaken veranderingen in bodemhoogte enorme
problemen opleverden.
Aan de hand van het kaartje zijn allerlei bijzonderheden te signaleren. Ik noem er enkele:
•
•
•
•

•
•
•

het Drents plateau helt naar het noorden af; de ‘groeven’ daarin zijn sporen van het
terugtrekkende ijs
aan de zeekant is het land hoog opgeslibd (Waddenkust, Fivelboezem, Dollard); deze
hoogte blokkeert de afwatering
in gebieden waar ooit een dik veenpakket heeft gelegen, zien we nu uitgestrekte
laagten; vaak liggen daar kleiafzettingen op een venige ondergrond
keileem- en zandruggen tekenen zich af in het laagland: bijv. Noordhorn-Zuidhorn, de
Hondsrug met Groningen op het noordelijke uiteinde, Schildwolde-Hellum-Siddeburen,
Wagenborgen
zelfs daar waar de Gorechter venen zijn afgegraven (bij Hoogezand en Sappemeer) is de
bodem nog hoog! Hier heeft een tot 4 meter dik veenpakket gelegen
het Damsterdiep (de Delf tussen Garrelsweer en Delfzijl) ligt op de grens van hoge en
lage landen
het Eemskanaal (aangelegd tussen 1866 en 1876) is zichtbaar als een lichte streep. Het is
een langgerekte bak met water die ten dele op het land ligt en daarmee een perfecte
illustratie is van het probleem van het Drentse water.

De laagten ter weerszijden van het noordelijke uiteinde van de Hondsrug zijn een gevolg van
de ontginningen van het veen dat zich achter de kwelderwallen had gevormd.
Doordat Groningen aan het ‘voeteneind’ van Drenthe ligt, bestaat de problematiek van het
‘Drentse water’ nog altijd. In 1998 liep het ‘t Groninger Museum binnen. Nadien zijn
waterbergingsgebieden ingericht, zoals de Onlanden, de Westerbroekstermadepolder en de
Onnerpolder.
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Wij 21e-eeuwers hebben weinig gevoel meer voor hoogteverschillen. We zien ze niet en
merken er nauwelijks wat van. Dat komt niet alleen doordat we zo slecht kijken, maar vooral
doordat de waterschappen – de opvolgers van de aloude zijlvestenijen en dijkrechten – hun
werk zo goed doen. Als ze ‘ns even ophielden met malen zouden we wel anders piepen.
De op het onderstaande kaartje blauw gekleurde gebieden stonden tot halverwege de 19e
eeuw ‘s winters onder water. Eerst daarna veranderde situatie door de inzet van
stoomgemalen en verbetering van de waterafvoer, onder meer door de aanleg van het
Eemskanaal, dat op dit kaartje zich als een witte streek door het blauwe laagland aftekent.

Het ‘winterwater’ in Groningerland
Dit kaartje is gemaakt op basis van
3
gevens van H. Dijkema uit 1851.
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Zie : H. Dijkema, Proeve van eene geschiedenis der landhuishouding en beschaving in de provincie
Groningen, 2 dln. (Groningen 1851) 500-502.
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Opzet van deze cyclus
De stof van de cyclus ‘Landschap lezen. De ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600’ is als volgt over 7 delen verdeeld:
1

Middeleeuwse ontginningen in Groningerland
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Van kussen tot diep bord. De transformatie van het Centrale Woldland I
2.1
2.2
2.3
2.4

3

De weg van de Groningers
Een nieuw diep en twee bruggen
Hinkemahornsterweg
Stadsweg
Gaten

Op zoek naar het verdwenen Drenterwolde
6.1
6.2

6

Fivel
Delf
De Acht Zijlvesten
Damstervaart, Damsterdiep, Damsterwal
Onderhoud van het Damsterdiep
Levensader

Hinkemahorn en Stadsweg. De wegen naar Fivelgo en het Oldambt
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

De verzanding van de Fivel
Kardingermaar en Westerwijtwerdermaar
De Wolddijk
De deling van het Fivelgoër Woldland

Delf en Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Delf en Deel
Woldland, Boterdiep en Kardingermaar
‘Oersloten’
Oude Ae en Westerwijtwerdermaar

Van kussen tot diep bord. De transformatie van het Centrale Woldland II
3.1
3.2
3.3
3.4
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Vooraf
De bronnen en het onderzoek
Patronen
Elders besproken ontginningen
Een busrit door Centraal-Groningen

Ommerke en Ediken
Kanalisaties

1.1 Vooraf

6.3
6.4
6.5
7

Ammerkehorn
Twee akten uit 1449
De constructie van Westerbroek

Rond het Zuidlaardermeer
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Grenzen en burchten
Tres Lares: een oude drie-eenheid
Twee vroege veenkolonies
Bochten afgesneden
Blankenheim, Blankeweer, Blankenborg en Blankevoort
De constructie van de Semslinie
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Allerlei bronnen
Wie de geschiedenis van het landschap wil onderzoeken, moet bronnen van diverse aard
gebruiken. Het eerste waar je aan denkt zijn oude akten en kaarten, kavelstructuren,
bodemhoogten, grondsoorten en archeologische vondsten. Maar er is veel meer. Neem
bijvoorbeeld oude veld- of plaatsnamen of de rekeningen waarin inkomsten uit de verhuur
van landerijen is verantwoord. Het is vooral die laatste categorie van seriële bronnen, die
met voorbeeldige vlijt is gebruikt door B.W. Siemens, die op basis daarvan belangwekkende
studies heeft gepubliceerd over de waterstaatsgeschiedenis en de indeling van
Groningerland.
•

•

•
•

•

•

Oude teksten, zoals oorkonden en kronieken, zijn vaak alleen in afschriften
overgeleverd, waarvan de kwaliteit en dus ook de waarde sterk kan verschillen. Vaak
bevatten schriftelijke bronnen uit veel latere tijd informatie over de vroegere situatie.
Tegenwoordig verandert de wereld razendsnel, maar gelukkig hebben we nog oude
kaarten. Daarop staat niet alleen oude infrastructuur, maar soms vinden we daarop ook
namen die allang vergeten zijn maar die we nog wel tegenkomen in oude bronnen.
Kavelstructuren, te vinden op oude kadasterkaarten, herinneren aan de oude toestand.
Ook grenzen hebben vaak eeuwenlang op dezelfde plek gelegen.
Ofschoon de hoogte van de bodem als gevolg van allerlei oorzaken aan verandering
onderhevig is, zijn hoogtekaarten uiterst belangrijke bronnen bij de reconstructie van
het oude landschap, zeker in combinatie met de bodemkaart.
Niet alleen de grondsoort aan de oppervlakte is voor de geschiedenis van het landschap
van belang, ook de daaronder liggende lagen zouden we bij onze reconstructies moeten
betrekken. De informatie daarover is voor een leek als ik helaas niet bereikbaar.
Informatie over de resultaten van archeologisch onderzoek zijn ‘meegenomen’ voor
zover ze op een voor leken toegankelijke wijze zijn gepubliceerd.

Ik bespreek van de genoemde soorten enkele voorbeelden die met ons onderwerp te maken
hebben.
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De kroniek van het praemonstratenser klooster Bloemhof te Wittewierum
UB Groningen, Handschrift nr. 116

Een van belangrijkste bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis van Groningerland is de
kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, ook bekend als ‘de kroniek van Emo en
Menko’. De tekst wemelt van de oude namen, ook topografische, maar het is niet altijd
duidelijk wat we daaronder precies moeten verstaan.
Archiefstukken zijn uit de tijd van de middeleeuwse ontginningen niet of nauwelijks bewaard
gebleven. Het enige dat we hebben zijn goederenlijsten van kloosters als die te Werden en
Fulda. Maar ook jongere archiefstukken bevatten soms aanwijzingen die van belang zijn voor
de reconstructie van het landschap.
Wanneer de originele akten bij kerkelijke instellingen hebben berust, zijn ze aan het einde
van de 16e eeuw vrijwel alle verloren gegaan. Wat bewaard gebleven is, hebben we te
danken aan instellingen die de reformatie hebben overleefd, zoals de stad Groningen. Voor
zover bekend heeft er in het raadhuis van Groningen nooit een grote brand gewoed.
Voor de rest moeten we het doen met afschriften, waarvan de kwaliteit heel verschillend is.
Sommige oude teksten zijn alleen bewaard gebleven dankzij kopieën die enkele eeuwen
jonger zijn dan de originelen!
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Een
scheidsrechterlijke
uitspraak in een
geschil tussen
Aduard en het
Gorecht in het
stadsarchief van
Groningen (1285)

(GrA 2100-54;
gedrukt: OGD I
168)

Een onzekere datering: 1313, 1342 of 1344?
(GrA 657-137, Verzameling Keiser (1313?); gedrukt: OGD I 241)
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Het vorige plaatje toont een afschrift waarover van alles te zeggen is.4 Het is niet duidelijk of
de in dit 17e-eeuwse afschrift genoemde datum van het origineel (1313) wel echt klopt. Het
lijkt erop dat we te maken hebben met een kopie die gemaakt is van een eind-14e-eeuwse
vertaling van een in het Latijn gesteld origineel, en dat dit afschrift is vervaardigd ter
verdediging van de rechten van Lieuwerderwolde.
Ook de oudste tekst over de afwatering van Langewold en Vredewold is alleen bewaard
gebleven doordat er een afschrift van is gemaakt. In dit geval gaat het om een late kopie
waarvan de kwaliteit veel te wensen overlaat. Dat blijkt wel uit de doorhalingen en
verbeteringen die het stuk vertoont. Maar desondanks zijn onderdelen van de akte
onbegrijpelijk.

Een slordig afschrift
(GrA 1007-2, Verzameling Driessen (8 juni
1385); gedrukt: OGD II 746)
Op 8 juni 1385 sloten de proosten van
Humsterland en Kusemer en een aantal
pastoors in Langewold en Vredewold een
overeenkomst over de waterlossing der vijf
5
kerspelen van Vredewold via Langewold

4
5
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Zie de bespreking in Groningen en het Drentse water, deel 5.
Zie de bespreking in Groningen en het Drentse water, deel 11.
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Een keurig afschrift met
een onjuiste kop
(GrA 713-2, fol. 115119v).

Vele oude teksten zijn bewaard gebleven in opschrijfboekjes: een soort externe geheugens
voor zestiende-eeuwers die hun documentatie bij de hand wilden hebben. Maar vaak
snapten de kopiïsten zelf niet wat ze aan het overschrijven waren.
Zo staat boven het op het vorige plaatje afgebeelde afschrift dat het over de
Godekemaslachte bij Noordhorn gaat, maar dat klopt niet. De tekst betreft de Nijeslachte bij
Balmahuizen.6 Dat is een dijk waarmee in 1453 de bedding van de Oude Riet ten westen van
Noordhorn is afgedamd.

‘Copia eens doems tuschen die van Stedum ende
Westerwijtwart van Deelstermaer toe graven’
(GrA 2778-17 fol. 17v; 1529)
De interpretatie van deze tekst vereist een reconstructie van
de landschappelijke ontwikkeling.

6

Zie de bespreking in Groningen en het Drentse water, deel 11.
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Op enkele uitzonderingen na hebben degenen die over het landschap en zijn geschiedenis
publiceren weinig op met archiefstukken. Dat is niet verwonderlijk. De meeste deskundigen
op dit gebied missen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze bronnen te kunnen
gebruiken. Oude documenten zijn meestal lastig te lezen, vóór je met het ontcijferen begint
staat de bronwaarde ervan niet vast, zodat je mogelijkerwijs veel moeite voor niets doet, de
interpretatie ervan kost zeeën van tijd en wanneer een bron iets zinnigs loslaat, levert dat
vaak nog meer vragen op dan je beantwoord kreeg.
Één van de lastigste problemen bij het bestuderen van oude schriftelijke bronnen is dat we
vaak niet weten wat met de daarin gebezigde toponiemen bedoeld wordt. Dat heeft tot
gevolg dat we in sommige gevallen zelfs geen idee hebben voor welk probleem de in de
bestudeerde akte gemaakte afspraken de oplossing waren.
In andere gevallen zijn de toponiemen wel bekend of valt de betekenis ervan wel te raden,
maar komt uit de oude bronnen een situatie naar voren die niet of nauwelijks lijkt op die van
tegenwoordig. Om dergelijke teksten te kunnen begrijpen moet je proberen een theorie op
te zetten over de verschillende pistes waarlangs de landschappelijke ontwikkeling zich kan
hebben voltrokken. Een mooi voorbeeld van zo’n geval zullen we in Landschap lezen 3
tegenkomen, wanneer we een tekst uit 1529 bestuderen die een uitspraak bevat waarin een
conflict tussen Westerwijtwerd en Stedum wordt beslecht.

Kloosterlanderijen bij Arbere ten noorden Aduard
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In vergelijking met tekstuele bronnen maken oude kaarten van grote of kleinere gebieden
een veel toegankelijker indruk. Die spreken een taal die we denken te verstaan en brengen
stukken land in beeld die we vaak nog kunnen herkennen.
In Groningerland zijn de kloostergoederen in 1594 in handen van de wereldlijke overheid
gekomen. Het landbezit van de provincie Stad en Lande en ook dat van de stad Groningen is
in de 18e eeuw letterlijk in kaart gebracht.
Niet alle kaarten zijn even fraai als de hier afgebeelde.7 Maar algemeen is wel: alle
kaartmateriaal is relatief jong. De vroegste kaarten dateren uit de 17e eeuw.
Maar een landkaart hoeft zelf niet oud te zijn om oude structuren in beeld te brengen. Wat
dat aangaat zijn de minuutkaarten van het kadaster uit 1832 een prachtige bron. Ze zijn met
grote nauwkeurigheid gemaakt in een tijd dat grootschalige, mechanische ingrepen in het
landschap nog niet mogelijk waren. Ze stellen ons in staat patronen te herkennen en
afwijkingen daarvan op te merken. Die afwijkingen kunnen herinneringen zijn aan een
toestand uit een vroegere periode, maar we moeten ook steeds rekening houden met de
mogelijkheid dat het omgekeerde het geval is en dat ze juist op jongere ingrepen in de
bestaande wereld duiden.

Het gebied tussen Aduard en
Dorkwerd op de kadasterkaart
De plaats van de Aduardersteentil is
aangegeven.
1. De Lindt
2. Evert Harm Woltersweg
3. Reitdiep

Zo maken doorlopende kavellijnen duidelijk dat de Evert Harm Woltersweg (de weg tussen
Dorkwerd en de Aduardersteentil, midden op het kaartje) secundair is en dat ook de Lindt
door de bestaande verkaveling is gegraven.
Goed te zien is ook dat het stuk van het huidige Reitdiep tussen Dorkwerd en Wierum jonger
is dan de verkaveling.

7

GrA 817-1047-15: kaart van de kloosterlanderijen ten noorden van Aduard door Henricus Teijsinga, 1735.
Gedrukt: Schroor, Atlas Provincielanden kaart 21.
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Het platteland is niet
plat

De op gegevens van het AHN gebaseerde hoogtekaart – op het bovenstaande kaartje
gecombineerd met het 19e-eeuwse kadaster – laat verrassende hoogteverschillen zien. Dat is
overal zo, maar direct ten noorden van de stad Groningen is de situatie wel heel bijzonder.
De hoge rug ten westen van de lijn Zuidwolde-Winsum wordt door landschapsbeheerders en
schrijvers van toeristische tips Reitdiepdal genoemd. Ook de sporen van de Fivel
(rechtsboven) liggen in een hoge zone.
Tussen de hoogten ligt de laagte van het Centrale Woldland, waar de bodem ooit bedekt is
geweest met veen. De kaart laat zelfs de sporen van geulen, prielen, oever- en
kwelderwallen zien.

De bodem in de omgeving van Aduard
1. ‘Woldgeul’
2. Spanjaardsdijk
3. Gaaikemadijk
De rode vlekjes duiden wierden aan.
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Je hoeft geen bodemkundige te zijn om te zien dat de verschillen in grondsoorten
corresponderen met kavelstructuren en patronen die we op kadaster- en hoogtekaarten
zien:
•
•
•

een verschil in grondsoort in de ‘Woldgeul’ ten oosten van Zuidhorn doet vermoeden
dat daar (bij boerderij ‘Vette koe’) een ‘slachte’ (dijk) heeft gelegen
oude waterlopen hebben kronkelende patronen achtergelaten
de Spanjaardsdijk en Gaaikemadijk vormen scherpe scheidslijnen tussen verschillende
kleisoorten.8

Het spreekt voor zich dat bodemvondsten een belangrijke bron zijn voor het
landschapsonderzoek. Zo bleek bijvoorbeeld vrij recent dat in Lagemeeden omstreeks 500 al
mensen actief waren, en bij de restauratie van de Aduardersteentil zijn onder de brug palen
aangetroffen die uit het einde van de 13e eeuw dateren.

Een eind 13e-eeuwse paalkop
Het plaatje is afkomstig van de website van RTV-Noord.

Over de betekenis van archeologische vondsten kan verschillend gedacht worden. Ofschoon
schriftelijke bronnen in een andere richting wijzen, toont de onder de Steentil gevonden
paalkop volgens sommigen aan dat het Aduarderdiep al omstreeks 1300 is gegraven, voor
anderen, onder wie ikzelf, gaat dat veel te ver. De vondst maakt hooguit duidelijk dat er
omstreeks die tijd op deze plaats al een brug is geweest.9
Archeologisch onderzoek levert overigens niet alleen voorwerpen op. In het kader van de
restauratie van oude kerken wordt ook vaak de vloer uitgegraven. Daarbij vindt men dan
botten en soms ook paalgaten, die erop wijzen dat de stenen kerk een houten voorganger
heeft gehad. Op verschillende plaatsen is gebleken dat zich onder onze oude bakstenen
kerken veenlagen bevinden, terwijl daarbuiten van enig veen geen spoor te bekennen is. In
die gevallen moet de kerk dus zijn gebouwd óp het veen in een tijd toen de wereld er totaal
anders uitzag dan nu.

8
9

Zie Groningen en het Drentse water, deel 10.
Zie: Jakob Loer, ‘Wanneer is het Aduarderdiep gegraven?’, in: Historisch Jaarboek Groningen 2014, 16-33,
en Jan van den Broek, ‘Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes!’, in: Stad &
Lande – het verhaal van Groningen, jrg. 24 (2015) afl. 2, 36-41.
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Herman Boerhaave (1668-1738)

De medicus Herman Boerhaave (1668-1738) is onder meer bekend vanwege zijn uitspraak
Simplex sigillum veri. Letterlijk vertaald betekent dit ‘Het waarmerk van het ware is
eenvoudig’), maar de meest gangbare vertaling is ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’.
Deze bij nader inzien wat onvoorzichtige uitspraak is koren op de molen van gemakzuchtige
lieden die er een aanmoediging in zien om in hun domheid en luiheid te volharden.
Ook tegenwoordig hoor je wel dat het geen zin heeft kennis te vergaren. Je kunt immers
alles in een oogwenk opzoeken. De dwaallichten die deze leer verkondigen vergeten dat je
heel wat moet weten om vragen te kunnen stellen. Wie niets weet, weet ook niet dat er wat
te weten valt. Hij weet dus niet dat er vragen gesteld kunnen worden, laat staan dat hij kan
bedenken wát voor vragen dat zouden kunnen zijn.
Het valt echter niet te ontkennen dat de waarheid – voor zover die valt te benaderen – soms
verrassend eenvoudig is. Die verrassing klinkt ook door in de bekende uitspraak van Johan
Cruyff: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’. Maar voordat je het ziet heb je dikwijls veel
moeite en tijd moeten investeren en vaak ook een flinke berg kennis moeten verzamelen.
Dat is zo op het terrein van de medicijnen, waarin Boerhaave excelleerde, maar het geldt
ook voor de ingewikkelde geschiedenis van het landschap, waarin zoveel uiteenlopende
factoren meespelen.
Ik maak dit uitstapje naar Boerhaave omdat ik me ervan bewust ben dat de
landschapsgeschiedenis een complex onderzoeksgebied is, dat de bestudering ervan vaak
erg moeizaam verloopt en dat het me niet altijd lukt om de sporen van dat moeizame
vorderen uit te wissen. Mijn verhalen zijn inderdaad soms moeilijk te volgen. Maar dat ligt
niet alleen aan mij. De materie is gewoon heel lastig en het lukt me op menig punt niet om
het beeld helemaal helder te krijgen. Landschapsgeschiedenis stelt hoge eisen aan iedereen:
aan de onderzoeker, aan de verteller, aan de luisteraar en aan de lezer. Maar de keus is
simpel: óf we doen moeite om de historische werkelijkheid nabij te komen óf we besluiten
tevreden te zijn met fantasieverhalen.
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Assen en omgeving: veel woeste
grond

Het bovenstaande kaartje geeft inzicht in het landgebruik ten tijde van de inrichting van het
kadaster (1832). De verspreid liggende beige vlekken duiden bouwland aan. Met groene
tinten zijn bos (donkergroen) en weiland (lichtgroen) aangegeven. De weiden en hooilanden
bevinden zich bij de waterloopjes. Lila vlakken duiden op woeste grond: de lichte kleur
betekent heide, de wat donkerder kleur links op het plaatje geeft veen aan. Daar ligt
tegenwoordig de Asser wijk ‘Kloosterveen’.
Hoe anders was in dezelfde tijd de situatie in Beijum en omgeving. Toen een groot deel van
Drenthe nog woest en ledig was, lag er ten noorden van de stad Groningen een
cultuurlandschap dat, van nu af gerekend, zo’n 1000 jaar geleden is ingericht.
De kadasterlijntjes laten verschillende verkavelingsblokken zien. Abrupte scheidslijnen
tussen zulke blokken duiden op grootschalige ondernemingen en bovenlokale regie.
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Beijum en omgeving op de kadastrale
minuut van 1832: rechte lijnen en
geen woeste grond

We hebben hier te maken met een gebied dat traditioneel wordt aangeduid als ‘Woldland’.
De schuine lijn onder het woord ‘Beijum’, centraal op het plaatje, is de
Beijumerzuidwending. Daarlangs liep de grens tussen Hunsingo in het noorden en het
Gorecht of Gericht van Selwerd in het zuiden. Deze lijn bestaat nog altijd, maar is wel danig
veranderd. We zullen dat aanstonds zien.

Ezinge op de kadastrale minuut van
1832: een en al kronkel

Zo rechtlijnig en strak de verkaveling in Noorddijk en Beijum is, zo rommelig is die in het
wierdenland. Bepalende factoren waren hier niet mensen, die er de voorkeur aan gaven
rechte lijnen te trekken, maar natuurlijke elementen als waterlopen en ruggen (oeverwallen
en banken) in het ooit open kwelderland.
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Tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog ligt
Simonszand
Bron: Google Maps

Links op het plaatje zien we de oostelijke punt van Schiermonnikoog, de Balg. Simonszand wordt van de Balg
gescheiden door de Eilanderbalg. Tussen Simonszand en Rottumeroog (Boschplaat) zien we de Spruit en het
Boschgat.

Bij het bekijken van kaarten van het wierdenland moeten we ons realiseren dat het
natuurlijke reliëf van het getijdengebied de basis daarvan is.

De kwelder van Schiermonnikoog vanuit de ruimte (Google)
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De kwelder van Schiermonnikoog op de hoogtekaart
Langs de prielen tekenen zich oeverwallen af.

De kwelder van Schiermonnikoog

Langs de slenken en prielen hebben zich oeverwallen ontwikkeld; daartussenin liggen lagere
stukken land. Op de kwelder van Schiermonnikoog zien we in het klein wat op het Groninger
vasteland in het groot is gebeurd.
Wanneer – aan het einde van een overstroming – de stroomsterkte van het water afneemt,
zijn het de zwaarste deeltjes die het eerst neerslaan. Dat gebeurt vlak langs de waterlopen.
Daar ontstaan hoogten. De kleinere deeltjes zetten zich af in de ruimte tussen de
oeverwallen van de verschillende waterlopen. Vanuit deze met klei bedekte laagten vormen
zich nieuwe prieltjes, zoals middenboven te zien is.
De sporen van deze processen zijn ook op het vasteland zichtbaar. De laagten tussen de
Hondsrug, Hunze, Fivel en de hoge kuststrook zijn op dezelfde manier ontstaan. In deze
laagten ontwikkelde zich veen, dat vanaf de middeleeuwen is ontgonnen.
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Op de hoogtekaart van het Woldland is te zien dat de ondergrond reliëf vertoont van
hetzelfde type als het waddengebied. Maar hoe moeten we dit patroon interpreteren?
Zouden de zichtbare geulen, kreken en prielen dateren uit de periode die voorafging aan de
veengroei? Of zijn het sporen van overstromingen die zijn opgetreden toen het veenpakket
als gevolg van de ontginningen ten dele was verdwenen? Of, derde mogelijkheid, stammen
sommige sporen uit de tijd vóór het veen en zijn andere het gevolg van jongere inbraken?

Geulen en kwelderwallen tussen
Bedum, Beijum en Ten Boer

Uit het feit dat hij in de nog herkenbare sporen van prielen geen veenresten aantrof,
concludeerde de geoloog Wim Roeleveld dat deze natuurlijke waterlopen moeten zijn
ontstaan nadat het veen er verdwenen was.10 Dat wil – zo waag ik daaraan toe te voegen –
niet zeggen dat alle veen in het Woldland al verdwenen was. Het lijkt me denkbaar dat het
zeewater zich naar binnen heeft gewerkt via waterlopen die de opvolgers waren van de
natuurlijke veenstroompjes die ook door mensen waren gebruikt om het Woldland binnen
te gaan en waarlangs ze hun nederzettingen hebben gevestigd. In deze waterlopen zelf en in
de onmiddellijke omgeving ervan zal inderdaad alle veen verdwenen zijn. De kroniek van
Wittewierum bevat aanwijzingen waaruit opgemaakt kan worden dat er in de 13 e eeuw nog
delen van het Woldland waren die zo hoog waren, dat ze niet overstroomd werden door
zeewater. De graanteelt kon er gewoon doorgaan terwijl de rest van het land onder water
stond.11 Maar het is de vraag of de kroniekschrijver op het Centrale Woldland doelde of dat
hij een gedeelte van Duurswold op het oog had.
Als het scenario van de Westerseweg onder Zuidwolde (waarover later meer) voor een
groter gebied geldt, mogen we aannemen dat de eerste veenontginningen in de 9 e en 10e
eeuw plaatsvonden. Daarna kwam het water en trokken de mensen weg. Ze kwamen pas in
de 11e eeuw weer terug. Vanaf c. 1150 wierpen ze hoogten op om zich tegen het water te
beschermen.
10

11

W. Roeleveld, The Holocene Evolution of the Groningen Marine-Clay District. Berichten van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Supplement jrg. 24, 1974 ((Den Haag 1976) 65.
Kroniek van Wittewierum (ed. 1998) 376-377 (gebeurtenissen van het jaar 1249).
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‘Middagsterriet’ tussen Ezinge en
Allersma
We staan op de Allersmaweg en kijken
in de richting van Ezinge. De
schoorsteen van de voormalige
melkfabriek aan de Van Swinderenweg
is inmiddels gesloopt.

Foto’s van kromme waterlopen zijn overal in het wierdenland te maken. Hier liggen de
kronkels van het waddenmilieu nog aan de oppervlakte.

Meetstoel bij Biddinghuizen

Wanneer mensen het land willen inrichten trekken ze rechte lijnen. Zo is het altijd en overal
ter wereld gegaan. In Nederland hebben we daarmee ruime ervaring. De meetstoel bij
Biddinghuizen is een overblijfsel uit de ‘droogleggingsperiode’ van Flevoland in 1957.
Vóórdat de polder droogviel waren eikenhouten stellages (‘meetstoelen’) opgericht van
waaruit de polder opgemeten kon worden. Een meetstoel bestond uit een plateau op vier
palen dat 3,5 m. boven de zeebodem moest blijven, een centrumpaal en een paal voor een
hoogrichtmerk. De centrumpaal was het eigenlijke meetpunt.
De exacte positie van de meetstoel werd bepaald door metingen aan de hand van kerk- en
watertorens op de Veluwe. De meetstoelen deden vervolgens dienst als ijkpunt voor de
landmeters die het vaarten- en wegenpatroon in de nieuwe polder moesten vastleggen.
Het schaakbordachtige patroon van de IJsselmeerpolders lijkt als twee druppels water op de
manier waarop de Romeinen lege ruimtes indeelden. Ze deden dat met landbouwgronden,
met de ruimte voor hun legerkampen, maar ook nieuwe steden werden volgens dit patroon
ontworpen.
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Een Romeins kamp
Afbeelding overgenomen van de website
UtrechtAltijd.nl

Mellaredo en omgeving

Toen ik jaren geleden eens door de Povlakte ten
oosten van Padova fietste, viel mij het grote aantal
haakse hoeken op. Ze zijn de overblijfsels van het
Romeinse centuriatio-systeem dat bij de verkaveling
van dit gebied is toegepast. Het door de Romeinen
aangelegde schaakbordpatroon is op Google Earth
nog goed te zien. De moderne infrastructuur gaat er
schuin doorheen.

Mexico-stad
De hele wereld staat vol met steden waarvan de
stichters het Romeinse voorbeeld hebben gevolgd.
Maar ook de oude Chinezen, die natuurlijk helemaal
geen Romeinse voorbeelden nodig hadden,
bouwden hun steden op precies dezelfde manier.
Voorbeelden daarvan zijn Peking met de ‘Verboden
Stad’ in het centrum en de ommuurde binnenstad
van Xi’an. In beide gevallen gaat het om
e
stedebouwkundige projecten uit de 15 eeuw.
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Even afgezien van de inrichting van de IJsselmeerpolders zie je bij ons, anders dan op het
door de Romeinen ingerichte platteland en in de rationeel opgezette steden van de
Chinezen en andere volken, vrijwel nooit vierkante percelering. Daar waar het land door
mensen is ingericht, overheersen hier meestal de zogenaamde strokenverkaveling en
varianten daarvan.
Op de kadastrale minuut van 1832 is veel duidelijker dan op moderne kaarten en luchtfoto’s
zichtbaar hoezeer de strakke verkaveling van de aangewonnen kwelderlanden contrasteert
met de rommelige blokverkaveling van het wierdenland.
Maar ook in het gebied ten zuiden van de wierdenrij zijn alweer rechte lijnen te zien. Deze
wijzen erop dat de indeling daarvan secundair is ten opzichte van de directe omgeving van
de wierden.

Strokenverkaveling in de
voormalige kwelders aan de
Waddenkust
Tussen Warffum (links) en
Uithuizen (rechts)

Strokenverkaveling bij
Slochteren
De donkergroene strook is het
Slochterbos bij de
Fraeylemaborg.

De kavels staan meestal haaks op de ontginningsbasis. Dat kunnen zandruggen zijn, maar
ook watergangen. Het is overigens niet altijd duidelijk wat het startpunt voor de
landinrichting is geweest.
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Harkstede-Scharmer
1865
1. Kleisloot
2. Benningsloot
3. Scharmer Ae

Onder Harkstede en Scharmer zagen we – tot de grote ruilverkaveling van de 20e eeuw – een
fijnmazig patroon, soms met een uitgesproken waaiervorm. Het idee is dat de kolonisten via
natuurlijke waterlopen het veen ingetrokken zijn: links via de Kleisloot, rechts via de
Scharmer Ae.
De grens tussen de ontginningen wordt gevormd door de kaarsrechte Benningsloot, waarvan
de aanzet wellicht al tot de 10e eeuw teruggaat.

Harkstede-Scharmer
2015

In de loop van de vorige eeuw is de fijnmazige percelering opgeruimd.
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Rechte lijnen bij Stedum op de
kadastrale minuut van 1832

Rommelige kavelpatronen vind je in het wierdengebied vooral in de streken waar de
bewoning het oudst is. Er zijn echter ook gebieden waar zich in de loop van het eerste
millennium en ook daarna nog veel klei heeft afgezet en waarop jongere nederzettingen zijn
ontstaan. Een voorbeeld daarvan is de omgeving van Stedum.12 De percelering van dit
gebied wordt gekenmerkt door rechte lijnen, zij het dat ze minder strak zijn dan die welke
we in de latere veenkoloniën en jongere kweldergebieden aantreffen.
Ook hier is door de meest recente ruilverkaveling (eind 20e eeuw) het fijnmazige patroon
opgeruimd. De hoofdstructuur is echter ook op de jongste topografische kaart nog
herkenbaar.

Stedum op de moderne topografische
kaart
Overal zien we hetzelfde beeld: ons
platteland verandert in rap tempo in
een agrarisch industriegebied.

12
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P.B. Kooi, K. Klaassens en J.H. Zwier, ‘De wierde De Weer bij Stedum (Gr.)’, in Paleo-Aktueel 2 (Groningen
1991) 108-110.
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De vraag is natuurlijk wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van dit land en hoe zijn
deze kolonisten te werk gegaan? De veronderstelling ligt voor de hand dat de bewoners van
de oude wierden zelf de behoefte hebben gevoeld om, al naar gelang zij in aantal toenamen,
hun leefgebied te vergroten en dat ze met dat doel land in gebruik hebben genomen dat tot
dusver niet kon worden benut. De schaal waarop het ontginningswerk werd aangepakt was
weliswaar nog niet heel groot, maar enige organisatie moet er wel zijn geweest. Wie hier de
regie heeft gevoerd is vooralsnog onduidelijk. Ook is vaak duister waarop de kolonisten zich
hebben georiënteerd. Ten tijde van de oudste ontginningen waren er nog geen kerktorens
waarop men zich kon richten. Maar het heeft er alle schijn van dat hoge punten, zoals met
bomen begroeide wierden, als oriëntatiepunten hebben gediend. We zullen in het vervolg
enkele voorbeelden daarvan nader bekijken.
Ik beperk mij tot het Centrale Woldland en de direct daaraan grenzende streken. Voor een
ontwikkeling van het landschap in Fivelgo en het Oldambt kan ik het beste verwijzen naar de
publicaties van Otto Knottnerus.

Een landmeter aan het werk
De landmeter brengt – zo verkondigt het bijschrift –
duidelijkheid waar dat nodig is.

De oriëntatielijnen waarover ik het wil hebben staan in geen enkele relatie met de theorie
volgens welke middeleeuwse (en ook moderne!) kerken steeds op plekken staan waar
‘krachtlijnen’ samenkomen. Mij gaat het niet om spiritualiteit of ‘krachten’, maar om lijnen
die iedereen gewoon in het land en op landkaarten kan zien.
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Het nevenstaande plaatje is genomen
uit de Practijck des Lantmetens, een
handboek voor landmeters,
geschreven door Jan Pietersz. Dou en
Johan Sems.
De landmeter hanteert een instrument
dat het hem mogelijk maakt een
rechte lijn te trekken op een vast punt.

‘Hollandse cirkel’ of ‘Cirkel van Dou’
Het instrument bestaat uit een vast kruis, een beweegbare middellijn die
met schroeven kan worden gefixeerd, en een kompas. Hiermee kon de
landmeter elke gewenste hoek in het platte vlak meten en construeren.
De ‘Cirkel van Dou’ is een verbeterde versie van het in de middeleeuwen
gebruikelijke ‘winkelkruis’. Dat was een eenvoudig ijzeren, houten of
koperen instrument, rond of vierkant van vorm, waarop vier pennetjes
waren gemonteerd die als vizier dienden.

Ten onzent bereikte het ‘lijntrekken’ in de 17e eeuw zijn hoogtepunt, toen de venen in de
stadsjurisdicties Gorecht en Oldambt planmatig werden aangepakt. Het kaartje op de
volgende bladzijde laat een deel van deze nieuwe wereld zien: de kolonies Kiel-Windeweer,
Lula, Borgercompagnie, Hoogezand, Sappemeer en Achterdiep.
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Zeventiende-eeuwse ontginningen tussen Foxhol en Zuidbroek op de kadastrale minuut van 1832

In deze cyclus concentreren we ons echter op veel oudere landinrichtingswerken.

In 2015 verscheen dit boek over de Semslinie, de rechte grens
tussen Drenthe en Groningen.13 De auteurs ontzagen zich niet
de uit 1615 daterende Semslinie tot de ‘oudste lijnrechte
grens ter wereld’ uit te roepen. We zullen in het vervolg van
deze cyclus zien dat er veel oudere rechte grenzen in onze
omgeving zijn, zij het dat die niet zo lang zijn als de Semslinie.
Overigens zal ik aan het eind van het laatste deel van
Landschap lezen terugkomen op de constructie van de
Semslinie.

13

Paul Brood en Martin Hillenga (red.), 400 jaar Semslinie (Zwolle 2015). Met teksten van Egbert Brink, Paul
Brood, Martin Hillenga, Erwin Karel, Harm van der Veen en Frans Westra, foto's van Sake Elzinga en een
bijdrage van Jan Blokker.
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Al eerder, in Groningen, een stad apart (2007), de cyclus Groningen en het Drentse water en
tijdens voordrachten die ik her en der heb gehouden, heb ik het thema van de oude
ontginningen aangeroerd.
We beginnen dit hoofdstuk met een summiere herhaling van hetgeen ik in Groningen, een
stad apart heb geschreven over het oude Gorecht en zijn grenzen. Het boek is al een tijdje
uitverkocht, maar op het internet is het nog wel te vinden, ook als PDF.

Het Gorecht
De grenzen van het Gorecht zijn aangegeven
met een rode streepjes lijn. Ze bestaan uit
natuurlijke en kunstmatige scheidslijnen.
De kern van het gebied, gelegen tussen de
Drentsche Aa in het westen en de Hunze in
het oosten, is groen gearceerd. Daarbuiten
liggen streken die in de middeleeuwen zijn
gekoloniseerd.
Het lijkt erop dat de grenzen in het
ontginningsgebied in overleg met de Friese
buren zijn vastgesteld.
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De grens met Lieuwerderwolde
De 19e-eeuwse plattegrond van de gemeente Groningen maakt een vreemde indruk; het is
net of er aan de noordwestkant een hap uit het stadsgebied – oudtijds ‘Stadstafel’ genoemd
– genomen is en of er in het zuidwesten een ander stukje aangeplakt is.
In het oosten en noordoosten wordt de grens vrijwel geheel gevormd door de oude
Hunzebedding en heeft dus een natuurlijk karakter, aan de noord-, west- en zuidzijde
overwegen de kunstmatige grenzen. Ook het Reitdiep is niet helemaal natuurlijk; het is een
in de 13e eeuw door het ‘Reitland’ gegraven kanaal.

De gemeente Groningen
in de gemeente-atlas van
J. Kuyper

In het zuidwesten liggen twee stukjes van de
gemeentegrens in elkaars verlengde. Zouden deze
lijnstukjes de overblijfsels zijn van een oude,
doorlopende grens?

Als je de in elkaars verlengde liggende lijntjes in noordelijke en zuidelijke richting doortrekt,
blijken ze te gaan door de kerken van Dorkwerd en Eelde. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar
het is ook denkbaar dat er ooit doelbewust een 13,5 km lange lijn tussen Dorkwerd en Eelde
is uitgezet om in het reit- en woldland de westelijke grens te markeren van het gebied dat
vanuit de villa Groningen werd beheerd of geclaimd.
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De lijn Dorkwerd-Eelde
Zouden de kerken van Eelde en Dorkwerd werkelijk als
markeringspunten hebben gediend bij de constructie van
de westgrens van het ‘Groningse’ gebied?
Of is er een minder spectaculaire verklaring voor de twee
in elkaars verlengde liggende stukjes grens?

Dorkwerd vanuit het zuiden
Dorkwerd heette vroeger
Monomawalde. Maar het kan ook zijn
dat Dorkwerd de belangrijkste wierde
was in een ‘woldgebied’ dat
14
Monomawalde heette.
Is het nog van belang dat de naam niet
Monomawolde (Saksisch) maar
Monomawalde (Fries) luidt?

Het is niet duidelijk of er op de wierde van Dorkwerd al een kerk stond toen de lijn
Dorkwerd-Eelde werd getrokken.

14

In Dorkwerd bestaat de ondergrond uit venige klei. Dat wijst erop dat deze wierde is opgeworpen in het
overgangsgebied tussen klei en veen (‘wold’). Zie R.P. Exaltus en G.L.G.A. Kortekaas, ‘Prehistorische
branden op Groningse kwelders’, in: PaleoAktueel 19 2008, 115-124, vooral 121.
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Datzelfde geldt voor Eelde. De kerk in die plaats wordt voor het eerst genoemd in een akte
van 1139,15 maar het is niet duidelijk hoelang ze toen al bestond. Tijdens de restauratie in
1973 werd ook de bodem van de kerk onderzocht. Daarbij vond men de fundering van een
smalle tufstenen kerk (7 x 12 meter), die aan de westzijde een ingebouwde toren had. De uit
baksteen opgetrokken kerk zal gebouwd zijn in de 14e eeuw. De muren van het koor zijn
voorzien van rechte steunberen, die blijkbaar zijn aangebracht met het oog op een vroegere
overwelving, waaraan inwendig nog sporen herinneren.

De kerk van Eelde vanuit het noorden

Westgevel van de Eelder kerk
Bij de bouw van de huidige kerk heeft men
een gedeelte van de tufsteen van de oudere
kerk verwerkt in de west- en noordgevels.

De afstand Dorkwerd-Eelde bedraagt ruim 13 km, veel meer dus dan een mens in één keer
kan overzien. Daar komt nog bij dat men in het veld alleen lijnen kan trekken wanneer het
land zo goed als kaal is. Er is dan ook alle reden tot twijfel. Misschien is men bij het
construeren van lijnen in het landschap wel uitgegaan van kerken, maar heeft men in de
praktijk rookkolommen moeten produceren om de locatie ervan ook van een grotere
afstand herkenbaar te maken. Om een zo lange lijn als die tussen Dorkwerd en Eelde te

15
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kunnen trekken, moet er bovendien een plaats zijn geweest, vanwaar men beide
oriëntatiepunten kon zien.
Een voor de hand liggende plek is die waar een dwars op de Drentsche Aa staande
Zuidwending (de latere Drentselaan, nu Peizerweg) de lijn Dorkwerd-Eelde kruiste. Mogelijk
heeft men vanaf daar het ontginningsgebied ten westen van de Hondsrug verdeeld tussen
het ‘Friese’ Lieuwerderwolde aan de westzijde en het ‘Drentse’ Gorecht in het oosten.
Links: de constructie van de lijn Dorkwerd-Eelde
Het 200 meter lange lijnstuk tussen twee kniebochten (gemarkeerd met
T1 en T2) kan een centrale rol hebben gespeeld bij het uitzetten van de
lijn Dordwerd-Eelde.

De zuidelijke van de twee kniebochten in de Peizerweg
(T2 op het linkerplaatje)

De lijn Dorkwerd-Eelde op de moderne stadsplattegrond.
Het stratenplan van Vinkhuizen heeft dezelfde oriëntatie.
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Links: Wolvedijk
Deze dijk ligt op de lijn Dorkwerd-Eelde en
verbindt de Peizerweg en het terrein van de
voormalige Suikerunie.

Ook de Campinglaan ligt op de lijn Dorkwerd-Eelde

Drentselaan/Peizerweg

In het verleden is dit een uiterst nat gebied geweest dat niet van nut was. Niet voor niets is
in het begin van de 20e eeuw juist hier het Stadspark aangelegd. Qua karakter is het gebied
vergelijkbaar met ‘de Onlanden’, een uitgestrekt moeras ten zuidwesten van de stad
Groningen, dat nu is ingericht als waterberging en als natuurgebied wordt gewaardeerd.

Overstroming bij de Peizerweg
Op 14 januari 1926 stonden er in het Nieuwsblad van het Noorden een
paar foto’s van de overstromingen ten zuidwesten van Groningen. De
Peizerweg en omgeving stonden blank.
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Inmiddels heb ik in Groningerland veel meer lange rechte oriëntatielijnen aangetroffen. Bij
het bestuderen daarvan is me gebleken dat we de factor toeval zeker niet moeten
onderschatten. Ook in het geval van de veronderstelde westgrens van het Groninger gebied
houd ik het voor mogelijk dat ze slechts bij toeval door de kerk van Eelde gaat. Blijkbaar is
het de bedoeling geweest om de grens in het westelijke woldland zo te trekken, dat de koers
ervan overeenkwam met die van de Hondsrug. Deze bepaalt in de stad Groningen de
oriëntatie van de infrastructuur.
Dat Dorkwerd en de Drentselaan (Peizerweg) bij de vaststelling van deze lijn een rol hebben
gespeeld lijkt echter wel zeker. Het kan zijn dat er op de Drentselaan een markante plek is
geweest waarvan het bijzondere karakter ons nu onbekend is, maar vanaf waar men de
wierde van Dorkwerd kon zien. Een andere mogelijkheid is, dat er in het ‘reitland’ een
opvallend punt is geweest dat, gezien vanaf de Drentselaan, min of meer op één lijn lag met
de wierde van Dorkwerd.
Zo kan er op de plaats van het Kleine Vinkhuis16 al heel vroeg iets gestaan hebben waarop
men zich kon richten. Dat moet voldoende zijn geweest om een westgrens af te bakenen.
Ofschoon er dus plausibele alternatieven zijn blijf ik voor het gemak de westelijke grenslijn
van het Groninger gebied aanduiden als ‘de lijn Dorkwerd-Eelde’.

Het Kleine Vinkhuys, pentekening door
Pieter Sennema (1965)
(GrA 817-10301)

Maar er was natuurlijk ook een noordgrens nodig. Daartoe werd een lijn getrokken tussen
de Paddepoelsterweg in het oosten en de kerk van Leegkerk in het westen. Ten oosten van
het Reitdiep ligt de grens op de Penningsdijk, waarvan een klein stukje nog altijd bestaat. De
naam ‘Penningsdijk’ gaat terug op ‘pendingsdijk’, wat ‘waterscheiding’ betekent.

16

Nu Multicultureel Centrum 't Vinkhuys, Diamantlaan 94). Bij de gemeente Groningen geregistreerd als
archeologisch perceel, object nr. 106823.
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De verdeling van het Reitland

Links: de Penningsdijk in 2005; rechts: dezelfde dijk in 2015
Het grootste deel van de Penningsdijk, ooit de noordgrens van de Groninger stadsvrijheid of ‘Stadstafel’, is
verdwenen onder de gebouwen op het Zerniketerrein.
Tegenwoordig wordt het beeld hier bepaald door het nieuwe gebouw van de levenswetenschappen, de
‘Linnaeusborg’.

Je krijgt de indruk dat de partners die betrokken waren bij de verdeling van het reit- en
woldland, het gebied doelbewust in twee ongeveer gelijke helften hebben verdeeld.
Voor de lijn Leegkerk-Hooihuis-Penningsdijk, die ten oosten van het Reitdiep ook de nieuwe
noordgrens van de Groninger stadsvrijheid werd, kunnen verschillende verklaringen
geopperd worden. Het snijpunt met de Paddepoelsterweg kan de uitkomst zijn geweest van
het in oostelijke richting doortrekken van de lijn Leegkerk-Hooihuis, maar het is ook mogelijk
dat dit punt zelf het uitgangspunt van de grensbepaling is geweest.
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De kerk van Leegkerk vanuit het
westen.
Deze kerk is het westelijke eindpunt
van de lijn die de noordgrens van de
Groninger stadsvrijheid bepaalde.

De lijn Leegkerk-HooihuisPenningsdijk
De lijn Dorkwerd-Eelde kruist even ten
oosten van het Hooihuis de lijn die
getrokken kan worden tussen de kerk
te Leegkerk en het punt waar de
Penningsdijk op de Paddepoelsterweg
stuit.
Het ‘Groninger’ gebied is aangegeven
met een beige vlak.

Het Hooihuis aan de Friesestraatweg
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Dat het Hooihuis en de directe omgeving ervan een rol gespeeld hebben bij het (opnieuw) in
gebruik nemen van het reit- en woldland, wordt bevestigd door de vondst ter plaatse van
een aantal dertiende-eeuwse scherven en een tweetal waterputten met daarin resten van
een houten tandwiel uit diezelfde tijd.

Galgeveld en Penningsdijk
Even ten westen van de
Paddepoelsterweg splitst de
Penningsdijk zich in twee takken, die
beide een weinig van de lijn LeegkerkHooihuis afwijken, de noordelijke iets
naar het noorden, de zuidelijke een
beetje naar het zuiden.

Links op de foto zien we de rudimentaire zuidelijke tak, rechts (met rietkraag vóór de bosrand) de noordelijke.
Het ten oosten van de Paddepoelsterweg gelegen deel van de Penningsdijk, dat doorliep tot aan de Hunze, ligt
in het verlengde van de zuidelijke tak. Dit deel van de dijk is verdwenen onder de begraafplaats Selwerderhof.

In Groningen, een stad apart heb ik de hypothese over de indeling van het gebied ten
noordwesten van Groningen nader uitgewerkt. Daarbij hoort het volgende plaatje. Volgens
die reconstructie werd de westelijke begrenzing van de Groningse invloedssfeer
oorspronkelijk gevormd door de lijn Dorkwerd-Eelde (de gele lijn op het nevenstaande
kaartje). Ook het ten westen van het Reitdiep gelegen groen gearceerde gebied hoorde dus
bij Groningen.
Na het graven van het ‘Westerdiep’ (Reitdiep) door het Reitland in de 11e of 12e eeuw
daalde de bodem ter weerszijden van de nieuwe watergang, met het gevolg dat het peil
daarin hoger kwam te liggen dan dat van het aangelegen land.
In de 13e eeuw werd de waterloop bedijkt, zodat hij geen rol meer speelde voor de
ontwatering van de aangelegen landerijen. Zo ontstond een situatie die vergelijkbaar is met
die van het Eemskanaal nu. Ook dat kanaal heeft geen betekenis voor de afwatering van het
land waarin het ligt en vormt de waterscheiding tussen het Noorderzijlvest in het noorden
en het waterschap Hunze en Aa’s in het zuiden.
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De ontginning van het Reitland en haar gevolgen
De verschillende kleuren duiden verschillende
kerspelen aan.
Aangegeven zijn de locaties van het klooster Selwerd,
de ‘Zernikeburcht’ (het kasteel van Roelof Predeker?)
en het kasteel Selwerd.

Door de veranderingen in het Reitland raakte het ten westen van het Reitdiep gelegen deel
van het Groninger gebied in waterstaatkundige en administratieve zin geïsoleerd van de
rest.
De aanleg van het Westerdiep tussen Donghorn in het zuiden en een bestaande rivierkronkel
bij Dorkwerd had ook een vreemde ‘overhoek’ doen ontstaan ten westen van Selwerd.
Zonder enige concrete aanwijzing is gesuggereerd dat in dit van Hunsingo afgesneden stukje
land de burcht heeft gestaan van ‘roofridder’ Roelof Predeker. Het Westerdiep kwam in de
Hoge Paddepoel uit in de Hunze (de Mude).
Waarschijnlijk is het Westerdiep niet van meet af aan door middel van een zijl afgesloten
geweest. Daardoor konden eb en vloed een tijd lang hun schurende werking verrichten,
waardoor de lichte kronkels in het tracé ontstonden.
In zijn verslag over een opgraving in 2006 heeft ook stadsarcheoloog Gert Kortekaas
aandacht geschonken aan de planmatige inrichting van het lage Lieuwerderwolde. 17 Bij zijn
artikel publiceerde hij het hierna volgende kaartje waarin enkele van de besproken
oriëntatielijnen herkenbaar zijn. Het laat ook goed de samenhang zien tussen het land ten
westen en ten oosten van het Reitdiep. Daaruit blijkt dat dit kanaal jonger is dan de
verkaveling.

17

Gert Kortekaas e.a. ‘Jaarverslag archeologie in 2006 en 2007’, in Hervonden Stad, jrg. 13 (2008) 6-59.
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De indeling van het gebied tussen de
Paddepoelsterweg en de
Zijlvesterweg-Hunsinge door middel
van dijken en tochtsloten.
(Overgenomen uit Hervonden Stad 13,
12)
Het rode blokje markeert de plaats
aan het Aquamarijnpad waar in de
periode 21 april-14 november 2006
archeologisch onderzoek is verricht.

De grens met Fivelgo en Hunsingo
In Groningen, een stad apart heb ik ook een poging gedaan tot interpretatie van de
verkavelingspatronen in Noorddijk. De nummertjes in het onderstaande kaartje verwijzen
naar de bijschriften in dat boek. De details laten we nu voor wat ze zijn, het gaat ons nu over
de hoofdindeling en de oriëntatie van de grenzen.

Analyse van de kavelpatronen
in Noorddijk
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We onderscheiden in de ‘kolonie’ Noorddijk drie gebieden waarvan de verkaveling
onderlinge samenhang vertoont. In het groene gebied in het zuiden lopen de
perceelsgrenzen parallel aan elkaar en aan een vanaf de kerk van Sint Maarten oostwaarts
getrokken lijn. Deze heeft ongetwijfeld de hoofdstructuur bepaald. Ik kom daar op terug.
In het roodachtige middendeel van Noorddijk hebben de percelen een gérende vorm en de
sloten lijken op de ribben van een waaier. De punt van de waaier ligt echter niet in
Noorddijk, maar op de plek waar de Korreweg aftakt van de latere Nieuwe Ebbingestraat en
waar de Kleiweg begint. Dat moet een markant punt zijn geweest. De Korreweg was de
meest noordelijke zuidwending die vanaf de Hondsrug min of meer haaks op de
hoofdrichting van de Hunze staat. Bovendien lag bij deze driesprong, aan de voet van zo
ongeveer de laatste echt hoge bult van de Hondsrug (volgens de AHN c. 5 meter boven NAP),
de Tie.18
Het geel gekleurde noordelijke stuk van Noorddijk heeft een driehoekige vorm, als gevolg
waarvan de de kavellijnen in dit gebied géren, ze doen dat echter niet zo precies als in het
rode middendeel.
De met het cijfer 9 aangegeven noordoosthoek van Noorddijk is een ‘drielandenpunt’: hier
grenst het Utrechtse Gorecht aan de Friese landschappen Hunsingo in het noorden en
Fivelgo in het oosten. In mijn boek heb ik verondersteld dat de Beijumerzuidwending vanaf
de Walfridusbrug (ongeveer) in oostelijke richting is aangelegd en dat men deze scheiding
tussen Beijum (Zuidwolde) en Noorddijk heeft laten doorlopen tot het punt waarop zij de
middelloodlijn van de lijn Noorddijk (6)-Garmerwolde (11) snijdt. De oostgrens van
Noorddijk eindigde in Ruischerbrug op de plek waar ze een vanaf de Sint Maartenskerk
oostwaarts getrokken lijn ongeveer haaks sneed (10).
Een zwak punt in dit verhaal is de oriëntatie van de Beijumerzuidwending. De oostelijke
richting ervan is niet precies genoeg naar mijn zin. Maar inmiddels denk ik een stukje verder
te zijn gekomen. Er zijn aanwijzingen voor het vermoeden dat zowel de kerspelindeling
binnen het Gorecht – in het bijzonder de grens tussen Noorddijk en Middelbert – als de
verdeling van het Woldland tussen Hunsingo en Fivelgo met elkaar samenhangen.
Bij de afbakening van de kolonie Noorddijk lijken vier kerken als oriëntatiepunten te hebben
gediend: de Sint Maartenskerk te Groningen en de kerken te Noorddijk, Garmerwolde en
Zuidwolde. Mogelijk is ook een ‘podium’ in de Koningslaagte richtpunt geweest.

18

Zie voor de Tie mijn Kronkelend verhaal, vooral op pp. 127-128, en Groningen en het Drentse water, de
delen 7-9.
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De constructie van Noorddijk;
vier oriëntatiepunten
Dit plaatje toont de oriëntatiepunten die bij
de constructie van de kolonie Noorddijk een
rol lijken te hebben gespeeld: de Sint
Maartenskerk in Groningen, de kerken van
Zuidwolde, Noorddijk en Garmerwolde en
het ‘podium’ van het Soephuis in de
Koningslaagte.

Overigens is het de vraag of – afgezien van de Sint Maartenskerk – inderdaad de
dorpskerken de echte oriëntatiepunten zijn geweest. De kerk van Zuidwolde wordt op de 11 e
eeuw gedateerd, de beide andere kerken zijn jonger. Maar er kunnen natuurlijk (houten)
voorgangers zijn geweest.

De as van de Sint Maartenskerk naar het
oosten doorgetrokken

Het verhaal begint met het in oostelijke richting doortrekken van de as van de Sint
Maartenskerk in Groningen. Met behulp van Google Earth kan iedereen zien dat de
verlengde as van de Sint Maartenskerk even ten zuiden van en parallel aan het huidige
Damsterdiep loopt. Langs deze lijn is vanaf de plek waar later Oosterhoogebrug zou ontstaan
een grens getrokken tussen de kerspelen Noorddijk en Middelbert. De dijk-met-sloot die de
grens vormde wordt in oude stukken ‘Wyrkeszuidwending’ genoemd.
In 1424 is enkele tientallen meters ten noorden van deze lijn een bestaande kavelsloot
uitgegraven om het water van het Oosterhamrik naar de Delf te leiden. We kennen die
watergang nu als Damsterdiep.
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De constructie van Noorddijk en de lijn op
de kerk Sint Maarten
Het kerspelgebied van Noorddijk is groen,
dat van Middelbert oranje. Het stadsgebied
van Groningen (de ‘stadstafel’) is grijs.
De aslijn van de Sint Maartenskerk kruist de
Hunze op de plaats waar ook de landweg die
rivier kruiste. De voorde bij het latere
Oosterhoogebrug is aangegeven met een
rode stip.

Ten oosten van de kolonie Noorddijk lag het Friese landschap Fivelgo. De grens tussen het
Gorecht en Fivelgo lijkt te zijn bepaald door een middelloodlijn te zetten op de lijn die men
kan trekken tussen de kerk van Noorddijk en Garmerwolde.

De grens tussen Noorddijk en Garmerwolde
Het Fivelgoër gebied heeft een doorzichtige
blauwe kleur.

Sloot in Noorddijk
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Ten westen van de grens lopen de kavelsloten evenwijdig aan de lijn NoorddijkGarmerwolde. Aan de Fivelgoër kant is de verkaveling anders georiënteerd. Daar lopen de
kavelsloten parallel aan een lijn die tussen de Petruskerk te Loppersum en de Sint Maarten
te Groningen lijkt te zijn geraaid. Ondenkbaar is een dergelijke constructie niet, maar wel erg
onwaarschijnlijk. Het ligt veel meer voor de hand dat de inrichting van dit deel van het
Centrale Woldland (‘het Vierendeel’) is afgeleid van een wierde als Hemert. Later in deze
cyclus kom ik daarop nader te spreken.
De kerk van Noorddijk ligt op een oude bewoningsas, die ook bij de heroccupatie van het
land als uitgangspunt voor de bewoning heeft gediend. Op grond van archeologische
argumenten wordt aangenomen dat de huidige kerk omstreeks 1250 is gebouwd. De vondst
van fragmenten van zandstenen sarcofagen in de fundering van de kerk wijst er echter op
dat er een begraafplaats in de buurt moet zijn geweest en dat er wellicht ook een oudere
kerk heeft gestaan.

De Stefanuskerk in Noorddijk

De Sint Stefanuskerk te Noorddijk
Het patrocinium St. Stefanus geeft te denken. Liudger, de missionaris der Friezen en stichter en
eerste abt van het klooster Werden aan de Roer, had een broer, Hildegrim (c. 750-827), die vanaf 804
tot zijn dood in 827 bisschop van Châlons-sur-Marne was. Liudger en Hildegrim waren van Friese
afkomst en hadden beide in Utrecht en bij Alcuin in York gestudeerd. Hildegrims kerk in Châlons-surMarne (sinds 1998 Châlons-en-Champagne) was gewijd aan St. Stefanus (St. Étienne), de eerste
martelaar. Nadat Liudger in 809 was overleden, volgde Hildegrim zijn broer op als abt van Werden en
Helmstedt. In Werden bouwde hij naast de abdijkerk een nieuwe kapel die werd toegewijd aan de
patroonheilige van zijn bisschopskerk, St. Stefanus. In 804, hetzelfde jaar waarin hij bisschop in
Châlons werd, kreeg Hildegrim van Karel de Grote opdracht om de Saksen tot het christendom te
brengen. Hij wordt beschouwd als de eerste bisschop van Halberstadt en als degene door wie het
patrocinium van St. Stefanus naar Osterwieck, Halberstadt en vele andere kerken in Saksen is
gebracht.
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Een neef van Liudger, ook Hildegrim geheten, werd ook abt te Werden en Helmstedt en
combineerde vanaf 853 die functies met het bisschopsambt in Halberstadt. Hij voltooide daar de
bouw van de domkerk, die in 859 werd gewijd aan Jezus Christus en Sint Stefanus. De beide
Hildegrims zouden in hun missiegebied maar liefst 35 kerken hebben gesticht die alle het
patrocinium St. Stefanus kregen.
Kan deze opmerkelijke eenzijdigheid in de keuze van een patroonheilige iets te maken hebben gehad
met de herinnering aan de moord op Bonifatius? Die werd in 754 (of 755?) bij Dokkum om het leven
gebracht door de plaatselijke bevolking die niets moest hebben van de christelijke nieuwlichterij.
Mogelijk zijn de kerken in het Saksische missiegebied welbewust onder de bescherming gesteld van
de eerste persoon van wie bekend is dat hij vanwege zijn geloof in Jezus Christus ter dood is
gebracht.
Met de Hildegrims zijn we nog niet in Noorddijk. Maar het idee dat St. Stefanus in stelling werd
gebracht tegen de gevaren die de christelijke missionarissen bedreigden, kan ook in Noorddijk
meegespeeld hebben en een Utrechtse oorsprong hebben gehad. In de crypte van de aan St. Salvator
gewijde paltskerk te Utrecht – deze kerk was de oudste kapittelkerk in die stad en stond naast de aan
Sint Maarten gewijde dom, die vanaf het optreden van Bonifatius als waarnemend bisschop van
Utrecht als hoofdkerk gold – bevond zich een altaar met relieken van St. Stefanus. Ook in Utrecht kan
de herinnering aan de marteldood van Bonifatius, wiens stoffelijk overschot een tijdje in de Sint
Salvator heeft gerust alvorens het naar Fulda werd overgebracht, verbonden zijn geweest met de
cultus van de eerste martelaar. Bisschop Bernold, degene die Groningen cadeau kreeg van Hendrik
III, was, naar het lijkt, diep onder de indruk van het martelaarschap van zijn voorganger Bonifatius,
want hij liet de Sint Salvatorkerk zelfs expliciet toewijden aan de heilige Bonifatius.
Is het al te fantastisch om te vermoeden dat naast de bisschoppelijke kerk in Groningen die aan de
beschermheilige van de Frankische koningen, Sint Maarten, was toegewijd, in het bijbehorende, door
Friese kolonisten – stamverwanten van de woestelingen die Bonifatius hadden gedood! – bewoonde
ontginningsgebied ten oosten van de Hondsrug een aan St. Stefanus gewijde kapel is gebouwd die
later tot parochiekerk werd verheven?

De kerk van Garmerwolde
De huidige kerk van Garmerwolde is
een tijdgenoot van die van Noorddijk.
Ook dit gebouw dateert uit de periode
1250-1275 en net als die van Noorddijk
ligt ook deze kerk op een oudere
bewoningsas. De veronderstelling ligt
voor de hand dat ook dit gebouw een
houten (?) voorganger heeft gehad.
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De oostgrens van Noorddijk
Dit gedeelte van de oostgrens van
Noorddijk heet ‘Borgsloot-boven-deRollen’. De Borgwal ligt aan de
westzijde van de Borgsloot (rechts op
de foto).

Bepaling van een ‘Drielandenpunt’

Het noordelijke eindpunt van de oostgrens van Noorddijk bevindt zich op de plek waar de
middelloodlijn tussen de kerken van Noorddijk en Garmerwolde en de raailijn tussen de
kerken van Zuidwolde en Garmerwolde elkaar snijden. Vanaf hetzelfde punt loopt een
raailijn op het podium van het Soephuis, gelegen in de Koningslaagte, 400 meter ten westen
van de Wolddijk. Langs deze lijn loopt de in Landschap lezen 2 te bespreken
‘Zuidwoldertocht’ die de grens vormt tussen de parochies Beijum en Zuidwolde. Ze heeft als
bijzonderheid dat ze de weg tussen Beijum en Zuidwolde ongeveer middendoor deelt. Dat
deze dingen met elkaar samenhangen is wel duidelijk, maar onzeker is aan de hand waarvan
het noordoostpunt van Noorddijk is bepaald: de raailijn Zuidwolde-Garmerwolde of de lijn
op het Soephuis.
In elk geval mogen we aannemen dat er bij de inrichting van het land is samengewerkt
tussen de betrokken overheden.
De kerken van Noorddijk, Zuidwolde en Garmerwolde liggen op oude bewoningsassen, die
ook bij de hernieuwde occupatie van het Woldland als zodanig hebben gefunctioneerd.
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Vanaf het noordelijke eindpunt van de oostgrens van Noorddijk is de grens tussen Noorddijk
en Zuidwolde in een rechte lijn naar de Sint Walfridusbrug getrokken: de
Beijumerzuidwending. Bij de Walfridusbrug kwamen de plattelanders vanaf de Wolddijk de
Hunze over en passeerden ‘Caters Cruce’, de ‘stadsmarkering’ op de grens van het Groninger
rechtsgebied. Vandaar ging het over de Kleiweg naar de stad.

De grens tussen Noorddijk en Beijum

Tussen Noorddijk en Zuidwolde heeft de parochie Beijum gelegen, waarvan het grondgebied
in 1475 bij Zuidwolde is gevoegd.19
Het Caterskruis was waarschijnlijk een van de waarschijnlijk meerdere vredeskruisen die ten
tijde van de Vrijmarkt aan de grenzen van de stadsvrijheid werden opgesteld om aan te
geven dat er binnen het stadsgebied dan een speciale ‘vrede’ gold. Kooplieden en andere
vreemdelingen genoten dan extra-bescherming.
Waarschijnlijk heeft ook bij Oosterhoogebrug zo’n vredeskruis gestaan. Daar bevond zich de
plek waar men, komende vanaf de Euvelgunnerweg of de Wyrkeszuidwending, de Hunze
overstak om via de Herebure Zuidwending (de noordgrens van Harbargeland, het meest
zuidelijke deel van het Oosterstadshamrik) en later via de ‘Damsterweg’ naar de stad te
gaan. We zagen zojuist dat ook dit punt een rol heeft gespeeld in de inrichting van het land.
Vanaf dit punt is immers de grens tussen Middelbert en Noorddijk geconstrueerd.
Er is een opmerkelijk – en vooralsnog onverklaard – detail dat niet onvermeld mag blijven.
Het betreft de sloot die nu Beijumerzuidwending heet en die – gelet op het ideaaltypische
beeld van een zuidwending – eigenlijk niet meer is dan de zuidelijke parallelsloot van een
lage dijk die de grens vormt tussen twee waterhuishoudkundig van elkaar gescheiden
gebieden. Deze sloot hoort bij de gemeente Bedum en niet, zoals je zou verwachten, bij
Noorddijk. Op grond van het ideaaltype zou je immers zeggen dat de ene parallelsloot tot
polder A en de andere tot polder B behoort en dat de tussenliggende dijk ofwel
gemeenschappelijk is, ofwel aan één van beide polders toebehoort. Het feit dat de
Beijumerzuidwending – vanuit Bedumer perspectief een ‘buitensloot’ – bij de gemeente

19

Zie: ‘Beijum van grensgeval tot bloemkoolwijk’, 57-59.
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Bedum hoort is dus raar, maar kan misschien verklaard worden door het feit dat deze sloot
deel uitmaakte van het afwateringssysteem van Innersdijk, waarvan Bedum de belangrijkste
plaats was. We zien op vele plaatsen dat waterstaatkundige toestanden een leidende rol
hebben gespeeld bij de bestuurlijke en administratieve indeling van het gebied.

De noordoosthoek van Noorddijk
De torenspits van Noorddijk komt net boven
de bosjes uit.
Dit was een drielandenpunt: hier grensden het
Gorecht, Fivelgo en Hunsingo aan elkaar.

Als mijn analyse juist is, hebben de betrokken gemeenschappen (Hunsingo, Fivelgo en het
Gorecht of gericht van Selwerd) samengewerkt bij de afbakening van hun invloedssferen en
de hoofdindeling van het te ontginnen gebied.

‘Taartpunt’ in de noordoosthoek van
Noorddijk
In het noordelijke deel van Noorddijk maken
de op het convergentiepunt Korreweg/Kleiweg
geraaide kavellijnen een scherpe hoek met de
noordgrens van het kerspel Noorddijk
(Beijumerzuidwending).

De oostgrens van Noorddijk
We kijken naar het zuiden. Links het Friese
Fivelgo, rechts het Gorecht.
Op jongere kaarten staat bij dit punt de naam
‘Hondegat’.
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Beijumerzuidwending
Deze watergang vormt de noordgrens
van Noorddijk en daarmee ook van het
gebied waarvan de overheidsrechten
sinds de schenking van 1040 in het
bezit waren van de Utrechtse kerk.

De oriëntatie van het Aduarderdiep
Net zo bedenkelijk als de lange oriëntatielijn Dorkwerd-Eelde lijkt me – bij nader inzien – de
veronderstelling dat het Aduarderdiep op Roden georiënteerd zou zijn.

Is het Aduarderdiep op Roden georiënteerd?

Ten westen van Groningen is de natuurlijke benedenloop van het Peizerdiep – vroeger
Hunsinge geheten – gekanaliseerd. Het Drentse water werd afgeleid via een sloot tussen
Hoogemeeden en Leegkerk (tussen Nieuwklap en Nieuwbrug). Deze watergang kennen we
nu als een deel van het Aduarderdiep. Het graven van deze sloot hangt samen met de
(her)ontginning van het gebied ten westen en noorden van Leegkerk. Waarschijnlijk diende
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deze afleiding – net zoals het geval was met het Westerdiep (het Reitdiep tussen Donghorn
en Dorkwerd) – twee doelen: de betere afvoer van het Drentse water én de afwatering van
het aangelegen ontginningsgebied, in dit geval dat van Hoogemeeden, Leegkerk en
Dorkwerd.
Het lijkt erop dat deze tochtsloot vanaf het punt ten zuidoosten van Aduard waar een
natuurlijke inbraakgeul (Kliefslootgeul) eindigde – tegenwoordig bekend als Nieuwklap –,
geraaid is op de bijna 13,5 km verder naar het zuiden gelegen kerk van Roden.
Ook het verlengde van die sloot, de Zuidwending, ligt op dezelfde lijn. De aanleg van deze
laatstgenoemde watergang zal samenhangen met de ontginning van Lagemeeden en
moeten we mogelijk in het begin van de 14e eeuw dateren. Dat kunnen we afleiden uit de
mededeling in de kroniek van Aduard dat de kerk te Lagemeeden (in Medis) onder abt
Frederik Gaaikema (1329-1350) is gesticht.
Overigens zijn in dit klei-op-veen gebied bewoningssporen gevonden uit de vroege
middeleeuwen! Waarschijnlijk is het vroeg-middeleeuwse landgebruik de oorzaak geweest
van een zodanige daling van de veenbodem, dat hij met een laag klei kon worden bedekt
(‘verjongingsdek’).

Constructie van het Aduarderdiep

Het Aduarderdiep en ook de aan de zuidzijde aansluitende Zuidwending liggen
ontegenzeggelijk op een lijn die op de kerk te Roden loopt. Het zal ook in technische zin wel
mogelijk zijn geweest om een dergelijke lange lijn te construeren. Een andere verklaring voor
de oriëntatie van de lijn ligt echter veel meer voor de hand.
Het op het bovenstaande kaartje met een blauwe lijn aangegeven gekanaliseerde deel van
de Hunsinge (benedenloop van het Peizerdiep, nu Aduarderdiep) staat haaks op de
oriëntatielijn die men kan trekken tussen de kerken van Zuidhorn en Leegkerk. Voor een
dergelijke constructie is geen ingewikkelde procedure nodig geweest.
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De kerk van Zuidhorn
De huidige kerk van Zuidhorn is de opvolger van een
e
tufstenen zaalkerk uit de 12 eeuw.

De kerk van Leegkerk vanuit het
zuidoosten
De kerk van Leegkerk wordt op
de 13e eeuw gedateerd, maar
de wierden ter plaatse zijn 12eeeuws.

Het Aduarderdiep tussen Nieuwklap en
Nieuwbrug
De foto is vanaf Nieuwklap in zuidelijke
richting genomen.
e

Halverwege de 20 eeuw is het kanaal
drastisch verbreed en zijn de lichte kronkels
weggewerkt die het diep eerder vertoonde.
Aan de oostzijde (links) is de oever helemaal
recht getrokken, maar aan de westkant zijn de
sporen van de oude kronkels nog te zien.
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Het graven van het op de foto afgebeelde stuk van het Aduarderdiep houdt vermoedelijk
verband met de aanleg van een dijk, die het lage land van Lieuwerderwolde en Dorkwerd
moest beschermen en het proces van opslibbing in dat gebied heeft doen ophouden. Te
denken valt dan aan de late 11e of vroege 12e eeuw.20

Het Hoendiep ten westen van Zuidhorn
Tot slot van deze elders eerder besproken sporen van vroege landinrichtingswerken stip ik
nog een geval aan ten westen van de pleistocene rug van Noordhorn en Zuidhorn.

De ‘Oost-Vredewoldertocht’
Op dit kaartje zijn de kerspelen in het gebied
met verschillende kleurtjes aangegeven.
1.
2.
3.
4.

Briltil
Hoendiep of ‘Oost-Vredewoldertocht’
‘Hornsterslachte’
Naamloze ‘slachte’

We zien dat de ‘Hornsterslachte’ – een ‘slachte’ is een (dwars-)dijk – in de bedding van de
‘Woldstroom’ (Oude Riet) de kerspelgrens vormt tussen Zuidhorn (rood) en Hooge- en
Lagemeeden (blauw). Even verder naar het noorden ligt een tweede ‘slachte’, die de
kerspelgrens is tussen Den Ham (groen) en Zuidhorn (rood). In beide gevallen gaat het om
inpolderingen van de rivierbedding. De zuidelijke inpoldering is ouder dan de noordelijke.
Aan de westzijde vertoont het kerspel Zuidhorn een rafelige rand. Tegelijkertijd laat de
verkaveling van het lage land van Zuidhorn en Faan een duidelijke samenhang zien. Ten
noorden van Briltil vormt het Hoendiep – de oude ‘Oost-Vredewoldertocht’ – over 825
meter de kerspelgrens tussen Noordhorn en Zuidhorn. De verkaveling is hier uitgesproken
rommelig, maar zeker ouder dan het diep, dat op een aantal punten oudere kavelgrenzen en
(kleine) watergangen doorsnijdt.

20
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Het Hoendiep ten westen van
Zuidhorn
Deze watergang – de oude ‘OostVredewoldertocht’ – staat haaks op de
verkaveling tussen Zuidhorn en Faan.

De ‘Oost-Vredewoldertocht’ en de
verkaveling bij Zuidhorn

Die verkaveling is afgeleid van een lijn die getrokken is tussen de kerken van Zuidhorn en Niekerk.
Waarschijnlijk heeft de oriëntatielijn Niekerk-Zuidhorn alleen in indirecte zin de constructie van de ‘Oostvredewoldertocht’ bepaald.
Bij het graven van dat kanaal (aangegeven met een blauwe lijn) heeft men eenvoudig gebruik gemaakt van de
verkaveling die er al was en die was afgeleid van de tussen beide kerken getrokken lijn.
Zoals het plaatje laat zien staat de Oost-Vredewoldertocht haaks op de kavelsloten die vanaf de hoogte van
Zuidhorn naar beneden lopen.
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e

De 12 -eeuwse kerk van Niekerk,
gezien vanuit het zuidoosten

Bij de restauratie van de kerk zijn rondboogvensters in het tufstenen muurwerk ontdekt. Deze dateren uit de
12e eeuw. De halfronde koorsluiting is in de 17e eeuw vervangen door de tegenwoordige. De bakstenen
aanbouw aan de zuidzijde dateert uit de 13e eeuw, toen ook de toren zal zijn gebouwd.

Aan het einde van dit hoofdstuk is een algemene opmerking op haar plaats. Ik heb de laatste
jaren vele lijnen in het landschap gezien: sloten, dijken en grenzen die liggen op lijnen die
markante objecten met elkaar verbinden. Het kan daarbij gaan om doelbewuste
constructies, maar ook om toevalligheden. Mijn interpretatie van deze lijnen is in een aantal
gevallen veranderd, maar in geen enkel geval kan er misverstand zijn over het bestaan van
deze lijnen. Deze zijn er en iedereen kan ze zien. De onzekerheid geldt alleen de
interpretatie ervan. Het gevaar is reëel dat we in alle ‘interessante’lijnen constructies zien en
daaruit conclusies willen trekken ten aanzien van – onder meer – de chronologie. Die
houding is ongetwijfeld onjuist. Maar net zo onjuist is het omgekeerde: het voorbijgaan aan
de mogelijkheid dat er bewuste bedoelingen achter deze lijnen zitten en dat ze dus wel
degelijk nadere informatie bevatten over de ontwikkeling van het landschap en de rol die
mensen daarin hebben gespeeld. Elk geval staat op zichzelf en verdient kritisch te worden
bekeken.
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Patronen
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Elders besproken ontginningen

1.5

Een busrit door Centraal-Groningen

Tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis, die in 2013 op 5 oktober werd gehouden,
konden belangstellenden met een bus van het Nationaal Busmuseum een rondrit door
Centraal Groningen maken. Daarbij lag het accent op de sporen van de middeleeuwse
ontginningen in dit gebied. De route voerde vooral door streken die in een ver verleden met
veen bedekt zijn geweest.

Routekaart voor de excursie
‘Spoorzoeken per bus’

Op pad met een bus van het Nationaal Busmuseum
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Het Cascadecomplex, ‘de Regentes’ en
het uiteinde van het NoordWillemskanaal met de Eelderbrug

Ten zuidoosten van het middeleeuwse Groningen bevond zich een laaggelegen en dus nat
gebied. In oude documenten wordt het wel de Segge genoemd, een naam die verwijst naar
het moerasgras dat hier groeide. Ter plaatse van het door Abe Bonnema ontworpen
appartementengebouw ‘de Regentes’ mondde het Helpermaar in de Drentse A uit. Of deze
plek ook nog tot de Segge gerekend werd weten we niet. In elk geval is deze hoek
eeuwenlang vrijwel onbegaanbaar geweest.
Aangezien ze vanuit het zuidwesten geen aanval verwachtten, hadden de Groningers de
neiging minder acht te slaan op de verdedigbaarheid van deze hoek van de vesting. Die werd
daardoor juist kwetsbaar. In 1415 wisten de uit de stad verdreven Vetkopers vanuit Eelde via
de Potterwoldmerdijk (nu Hoornsedijk en Paterswoldseweg) op deze plek weer de stad
binnen te komen.21 Ze staken de Drentse A over, klommen over de muur en maakten zich
meester van de Apoort. In de zestiende eeuw zou Willem Lodewijk op precies dezelfde
plaats proberen de stad binnen te dringen.22

Verbindingskanaal en stadsgracht
De moderne stadsplattegrond gecombineerd
met die van Egbert Haubois van c. 1635.
Het huidige Verbindingskanaal ligt ongeveer
ter plaatse van de zeventiende-eeuwse
vestinggracht.
Het Emmaplein ligt tussen de Marwixdwinger
(links) en de Oude Rondeelsdwinger (rechts).
Deze maken deel uit van de vestingwerken
die in de jaren 1615-1624 zijn aangelegd.

21

22
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F.A.H. van den Hombergh en E.O. van der Werff (ed.), Sicke Benninge. Croniken der Vrescher Landen
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Het Hoofdstation en ook het ten oosten daarvan gelegen Hunzehuis (!) staan in het stroomgebied
van de Drentse A.

Noord-Willemskanaal vanuit het noorden
Het Noord-Willemskanaal is de
gekanaliseerde opvolger van de Drentsche
Aa. Ten oosten van het Emmaviaduct liep het
Helpermaar in een vrij rechte lijn naar het
noorden.
Bron: Google

Zuidelijke ringweg en Gronenburg
Het tracé van deze weg, onderdeel
van de A7, loopt even ten noorden
van de Linie van Helpman, die
omstreeks 1700 is aangelegd naar een
ontwerp van Menno van Coehoorn.
De aanleg daarvan vond plaats om
herhaling te voorkomen van een
aanval als die van Bommen Berend in
1672.

Het tracé van de Zuidelijke Ringweg staat haaks op de belangrijkste toegangsweg tot
Groningen vanuit het zuiden, de Hereweg. Tegelijkertijd valt het ongeveer samen met de
zuidelijke grens van de voormalige ‘stadstafel’ van Groningen. De ‘stadstafel’ was gebied dat
weliswaar buiten de stadsmuren van Groningen lag, maar waar toch de Groninger
rechtsregels golden. Deze grens volgt de oude markegrens tussen Groningen en de
buurschap Helpman.
Ook ten oosten van de Hereweg valt de weg samen met de markegrens tussen Groningen en
Helpman. De weg kruist het Oude Winschoterdiep, dat omstreeks 1400 gegraven is om het
water van de Hunze via de stad af te voeren. Het werd toen Schuitendiep genoemd vanwege
het feit dat het kanaal door de Groninger schuitenschuivers werd gebruikt om turf vanuit de
venen in de buurt van Kropswolde en Zuidlaren naar de stad te brengen. Het kanaal is
gegraven langs de oostelijke voet van de Hondsrug.
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Ten oosten van het Oude Winschoterdiep volgt de weg (nu ‘Weg der Verenigde Naties’
geheten) nog steeds de markegrens tussen Groningen en Helpman, die hier gevormd werd
door een zogenaamde ‘zuidwending’: de Groenedijk. Deze gaf vanaf de Hondsrug toegang
tot de Gronenburg, die aan de oostzijde van een Hunzekronkel lag en een rol heeft gespeeld
bij de exploitatie van het gekoloniseerde land ten oosten van de Hunze.
Aan deze streek is de naam Euvelgunne verbonden. De naam Euvelgunne komt op
verschillende plaatsen voor, onder meer in Oost-Friesland. Een eenduidige verklaring is er
echter niet. Er wordt wel gedacht aan ‘onroerend goed over het bezit waarvan werd getwist’
en waarover dus naijver kon bestaan.23 Zou de naam Euvelgunne een herinnering kunnen
zijn aan de omstreden ‘Utrechtse’ zeggenschap met betrekking tot het Friese
kolonisatiegebied aan gene zijde van de Hunze? Uit schriftelijke bronnen weten we dat
daarover in de dertiende eeuw geruzied werd.
Het lage land tussen de Hondsrug en de Hunze ten noorden van de Groenedijk is het meest
zuidelijke gedeelte van het Oosterstadshamrik en werd Harbargeland of Harbargemaden
genoemd. In een inkomstenlijst van het klooster Werden uit c. 1040 wordt dit gebied
Haribergi genoemd.24 Over de betekenis van deze naam wordt verschillend gedacht.
Sommigen herkennen er het woord ‘herberg’ in. Ik vermoed dat we eerder aan het Friese
woord earrebarre (ooievaar) moeten denken. Toen omstreeks 1400 het Fries uit deze
contreien was verdwenen, wist niemand meer wat dit woord betekende en drong zich de
associatie met ‘herberg’ op.
Ten oosten van het Europaplein verandert de ‘Weg der Verenigde Naties’ van naam en
wordt ‘Beneluxweg’. De weg kruist het Oude Winschoterdiep en loopt ten zuiden langs de
Finse haven, waar eens de Gronenburg heeft gestaan. Hierna kruisen we het nieuwe
Winschoterdiep. Dit kanaal was al door H.P. Berlage geprojecteerd in het stedebouwkundig
plan dat hij in 1928 voor de gemeente Groningen maakte, maar werd pas in de jaren vijftig
gegraven.
Finse haven
Hier heeft ooit de Gronenburg gestaan.
De Finse haven is een van de drie
havens die in de jaren 60 werden
gegraven. De aanleg ervan hield
verband met de verbreding van het
Eemskanaal en had tot doel Groningen
voor kleinere zeeschepen bereikbaar te
maken.
Een doorslaand succes zijn de havens
niet geworden

23

24
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Arend Remmers, Mittelalterliche Flurnamen (online bibliotheek van de Ostfriesische Landschaft te Aurich
(http://www.ostfriesischelandschaft.de).
OGD I 10 (ca. 1000).
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Middelbert

We maken nu een lus door het dorpsgebied van Middelbert, een van de middeleeuwse
kolonies die het noordoostelijke deel van het Gorecht vormen. Het Gorecht is het gebied dat
in 1040 samen met het Drentse Groningen door de koning aan de kerk van Utrecht is
geschonken. Noorddijk, Middelbert en Engelbert zijn gesticht in een strook waarin klei- en
veengrond in elkaar overgaan. Dat de bodem hier uit veen bestaat is te merken aan de
golven in de weg.
Door ontginning en ontwatering is het bodemniveau hier sterk gedaald. Dit heeft
eeuwenlang ernstige afwateringsproblemen veroorzaakt. Daaraan kwam pas een einde toen
de techniek zover was voortgeschreden dat men het water omhoog kon laten lopen.
Vermoedelijk zijn hier pas in de loop van de zeventiende eeuw de eerste watermolens
geplaatst.

Een belangenconflict rond het Damsterdiep
Tegen 1650 was het Damsterdiep zover toegeslijkt dat de scheepvaart er ernstig door
belemmerd werd. Besloten werd om het kanaal uit te diepen. Maar toen de werkzaamheden
in de zomer van 1650 werden uitgevoerd, betekende dit voor de inwoners van Middelbert
en de Heidenschap, dat ze hun overtollige water niet kwijt konden.25
Ten behoeve van de werkzaamheden was het diep in panden verdeeld die door dammen
van elkaar waren gescheiden. Maar dat was niet het enige. Om het graafwerk te kunnen
uitvoeren moesten de aannemers hun panden droog maken. Het water dat ze uit het diep
hoosden of pompten, lieten ze gewoon over de belendende landerijen lopen. Tegelijkertijd
waren er ook enkele (vermogende) landbezitters die de beschikking hadden over
watermolens en ten tijde van de werkzaamheden gewoon doorgingen met het opmalen van
water uit hun laaggelegen landerijen ten zuiden van het Damsterdiep.

25

GrA 708-2.
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De Middelberters en Heidenschappers protesteerden bij het waterschap – het Generale
Zijlvest der Drie Delfzijlen – en gingen, toen dat niet hielp, de werklieden te lijf met
hooivorken en stukken hout.
Dat ook de hoge heren van de Drie Delfzijlen niet wisten wat ze met het uitgemaalde water
aan moesten, kunnen we zien aan hun reactie: ze gelastten de aannemers door te gaan met
hun werk en dreigden de protesterende boeren te zullen straffen. De enige tegemoetkoming
die ze aan de boeren deden was het uitvaardigen van een verbod – voor de duur van het
werk en totdat het Damsterdiep weer ‘syn volle loep’ zou hebben herkregen – op het
opmalen van water uit de lage landen ten zuiden van het diep.26

Aan de oostkant van de N46 (Beneluxweg) zijn de opstrekken van de oorspronkelijke
middeleeuwse verkaveling nog te zien.
We kruisen het tussen 1866 en 1876 gegraven Eemskanaal, dat in 1963 werd verbreed om
het mogelijk te maken dat ook coasters tot aan Groningen zouden kunnen doorvaren. Met
dat doel zijn toen ook de drie havens tussen het Oude en Nieuwe Winschoterdiep gegraven
(Hanze-, later Deense haven, Zweedse haven en Finse haven).

Noorddijk en Middelbert: grenzen en
wegen
1.
2.
3.
4.

Vrydemaweg
Harbargeweg
Groenedijk
Stadsweg

De Rijksweg loopt langs het Damsterdiep. Met enige goede wil is ook dit kanaal te zien als
een spoor van de middeleeuwse ontginningen. Het is in oorsprong niet meer dan een
kavelsloot geweest die hoorde bij de percelering van de kolonie Noorddijk (groen op het
kaartje). Het zuidelijke deel van dat kerspel vertoont een verkavelingspatroon dat
gekenmerkt wordt door evenwijdig lopende sloten. Afgezien van een klein stukje ten oosten
26
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Dit verhaal is gebaseerd op het protocol van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen (GrA 708-2 pp. 515516).
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van de Noorddijkerweg is dit hele gebied bedekt door naoorlogse stadsuitbreidingen.
De bekende Stadsweg loopt even ten noorden van het Damsterdiep. Het oostelijke deel van
deze weg past precies in het oude patroon. Overigens hoort de als ‘oeroud’ bekend staande
Stadsweg – althans het hier getekende deel ervan – niet tot het oudste wegennet. Hij is naar
alle waarschijnlijkheid ‘pas’ aangelegd ten tijde van het graven van het Damsterdiep. Dat
gebeurde in 1424. Toen werd de eerste de beste kavelsloot die aan de noordkant parallel
liep aan de grens tussen Noorddijk en Middelbert, verbreed ten behoeve van de afwatering
van het Oosterstadshamrik, het lage land tussen het middeleeuwse Groningen en de Hunze.
Afgesproken werd dat het Groninger water vanaf het latere Oosterhoogebrug mocht worden
afgevoerd naar het Lustigemaar (bij Oosterdijkshorn, tussen Ten Boer en Ten Post). Vandaar
kon het via Ten Post en de Delf (het kronkelende deel van het Damsterdiep) naar de Eems
stromen. Tegelijk moest het kanaal gaan dienen als scheepvaartverbinding tussen de stad en
de Eems. Zo ontstond het Damsterdiep.27
Het tracé van de Wyrkeszuidwending is nog altijd goed herkenbaar in het stratenpatroon.
Onder Ruischerbrug heet deze weg sinds jaar en dag Woldweg, het westelijke verlengde
ervan in de wijk Ruischerwaard heet de Waard. In het industriegebied ten westen van de
Beneluxweg is de grens nog herkenbaar in de Timpweg.

Korenmolen ‘Koveltimp’ aan het Damsterdiep te
Ruischerbrug
(GrA 1785-15161)

27

De akte van inlating van het Groninger Oosterhamrik in het Scharmerzijlvest bevindt zich in het archief
van de Drie Delfzijlen: GrA 708-499 (reg.nr. 11). De tekst is uitgegeven door R.K. Driessen, Monumenta
Groningana II (Groningen 1824), 271-274. Meer over de geschiedenis van het Damsterdiep volgt in
Landschap lezen 4.
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Via de rond 1960 gebouwde Borgbrug kruisen we het Eemskanaal. Vijftig meter vóór de plek
waar de Driebondsweg op de Borgweg uitkomt slaan we linksaf, de weg op die de onlogische
naam ‘Borgsloot’ draagt. Aan de zuidkant van de weg staat Tammenga’s viskraam die altijd
klandizie heeft.

Borgsloot (voorgrond) en Borgweg
(achtergrond) bij Ruischerbrug

De ‘Borg’ – -wal en -sloot – is een van de oudste infrastructurele objecten die ons uit de
oude archieven bekend zijn. Het is een kering-annex-grens, die is aangelegd in de tijd van de
eerste kolonisatie van dit gebied en Drenterwolde scheidde van het Friese Fivelgo. Maar de
watergang die aan de zuidkant van de huidige weg loopt en nu ‘Borgsloot’ heet, is pas na het
graven van het Eemskanaal aangelegd. Hij volgt een ander tracé dan de middeleeuwse Borg
deed.
Ten zuiden van Ruischerbrug begon de Grasdijk, die de grens was tussen de kerspelen
Garmerwolde in het noorden en Kleine Harkstede en Heidenschap in het zuiden. De Borgwal
en de Grasdijk waren keringen die bestonden uit (lage) dijken met watergangen erlangs.
Borgwal, Wyrkeszuidwending en Grasdijk kwamen bij elkaar in een laaggelegen gebied met
een uitgesproken moerassige bodem. Hierdoor is deze plek eeuwenlang een zwakke schakel
geweest in de verbindingen tussen de stad Groningen en de oostelijke delen van het gewest.

Borgsloot vanaf de Borgweg
(GrA 1492-795.1)
Toen deze foto omstreeks 1955 werd
gemaakt, stond de fotograaf op de
parallelweg die aan de zuidkant langs
het Eemskanaal liep, even ten westen
van Draaibrug nr. 3.
We kijken naar het zuiden.
Links naast het huis op de voorgrond is
nog net een glimp van de Borgweg
(Harkstederweg) te zien.
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Oorspronkelijk had de Borgsloot rechtdoor naar het noorden gelopen om in het Damsterdiep uit te monden.
Sinds de aanleg van het Eemskanaal had men de sloot vanaf deze plaats verlegd zodat hij, parallel aan het
Eemskanaal, in oostelijke richting naar de Borghorn liep. De aanzet van deze parallelsloot is links op de foto te
zien.

De Borgweg ten zuiden van Draaibrug nr. 3
(Foto Hofsteenge 1959; GrA 1492-795.3)
Links van de weg de Borgsloot en het huisje
dat ook op de vorige foto te zien was. De auto
staat vlak voor Draaibrug nr. 3.

Slochtersluis bij de Borghorn
Tegenover de werkschuur van Provinciale
Waterstaat, even ten westen van de
Slochtersluis, komt de Borgsloot – de
watergang, niet de weg! – uit in de oude loop
van het Slochterdiep, dat via de Slochtersluis
in verbinding staat met het Eemskanaal.
Het peilverschil is groot. In Duurswold wordt
een peil van 1,12 m –NAP aangehouden, in het
Eemskanaal is het peil 0,53 +NAP.

Ook hier is de situatie ingrijpend veranderd door de aanleg van het Eemskanaal. Vóór die tijd
kwam het Slochterdiep in het Damsterdiep uit tegenover de plaats waar het Thesingermaar
(nu ‘Borgsloot-boven-de-Rollen’) doodliep tegen de trekweg naar Delfzijl. Daar lag een
overtoom die, naar de rondhouten die werden gebruikt om de slootschepen over de weg
heen te trekken, ‘De Rollen’ werd genoemd. Later is op deze plaats een verlaat gebouwd,
dat in 1938 weer is verdwenen in verband met de verbreding van de Rijksweg.
Na de Slochtersluis slaan we rechtsaf; ook hier draagt de weg de naam van de watergang die
erlangs loopt: Slochterdiep. Het Slochterdiep is pas halverwege de zeventiende eeuw
gegraven. Het is dus een betrekkelijk jong kanaal en behoort niet tot de oudste fase van de
ontwikkeling van Duurswold.
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Dat het Slochterdiep een vrij jong kanaal is kon men vroeger, toen de oorspronkelijke
verkaveling nog intact was, ook in het veld nog wel zien. Het Slochterdiep sneed schuin door
de oude percelering heen, ten oosten van de Kleisloot (nu boerderij ‘Heidenschap’)
duidelijker dan tussen de Kleisloot en (nu) het Eemskanaal. Tegenwoordig kunnen we die
situatie alleen nog op oude kaarten zien. Verder naar het oosten, tussen Schaaphok en
Slochteren, voegde het Slochterdiep zich beter naar het bestaande patroon, en tussen de
Groenedijk en Slochteren zelf past de vaart er precies in.

Slochterdiep
Het oostelijke stuk van het
Slochterdiep, tussen Schaaphok en
Slochteren, past in de oorspronkelijke
verkaveling van Duurswold. Dat is niet
het geval met het stuk tussen de
Kleisloot en Schaaphok: dat gaat schuin
door de oude percelering.

Dat laat zien hoe men in de zeventiende eeuw tewerk is gegaan. Het kanaal is vanuit
Slochteren gedacht en gegraven en vanaf Schaaphok – de kruising met de Scharmer en
Slochter Ae – heeft men een nieuw tracé moeten vaststellen.28

Boerderij Heidenschap aan het
Slochterdiep, gezien vanuit het oosten
De boerderij staat op een inversierug
die in het veld nauwelijks herkenbaar
is. Des te beter kunnen we hem zien op
de bodem- en hoogtekaart.

28
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Archeologie Slochteren 21 meldt – zonder bronvermelding – dat het westelijke deel van het Slochterdiep
(tussen het Damsterdiep en Schaaphok) pas 35 jaar later (dan 1659) is gegraven. Dat spoort niet met de
vermelding van de monding van het Slochterdiep in het Damsterdiep bij Borghorn in de staatsresoluties
van oktober 1659.
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Het in 1659 gegraven Slochterdiep – ook wel, naar de heer van de Fraeylemaborg Osebrand
Johan Rengers Rengersdiep genoemd – was niet de oudste vaarroute tussen Groningen en
Slochteren. Meer over de geschiedenis van het Slochterdiep en zijn voorgangers vindt men
in het ‘Zijpad Slochterdiep’.29
Ten noorden van het Slochterdiep staat de boerderij Heidenschap. Deze boerderij staat op
een zogenaamde inversierug. Dat is de bedding van een voormalige waterloop waarvan de
bodem minder sterk is ingeklonken dan die van het aanliggende gebied.

Bodemkaart (boven) en
hoogtekaart (onder) van
het gebied tussen
Damsterdiep en
Schaaphok
1. Damsterdiep
2. Slochterdiep
3. Kleisloot
De rode stip geeft de
plaats aan van boerderij
‘Heidenschap’.
Op de bodemkaart
duiden roodachtige en
blauwe kleuren op
moerige grondsoorten,
groene op kleien.
De inversierug waarop
boerderij Heidenschap
staat, tekent zich op de
bodemkaart af als een
kleispoor langs een
natuurlijke waterloop
(de Kleisloot).
Interessant is ook de ‘klei-lob’ linksboven. Deze moet ontstaan zijn door afzetting van klei die is gedeponeerd
door zeewater dat vanuit het westen kwam. Op de hoogtekaart is dezelfde klei-afzetting, ter plaatse van het
gehucht (de) Heidenschap, herkenbaar doordat het maaiveld daar wat hoger ligt.
Op het kaartje zijn de drie meren van Harkstede te zien: Grotemeer, Kleinemeer en Middelmeer. Tussen het
Grotemeer en het Kleinemeer is een moerig spoor herkenbaar: hier stroomde de Morteling.
Op de hoogtekaart tekent zich ten noorden en zuiden van de aardgaslocatie (onder het cijfer 3) de inversierug
van de Kleisloot af. De klei-lob bij Heidenschap vertoont een ‘wolk-achtige’ structuur.

29

In voorbereiding.
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Op het volgende plaatje zien we een overzicht van het hele gebied vanaf de Koningslaagte in
het westen tot aan de Kleisloot. Het AHN-beeld laat zien dat een brede geul zich vanaf de
Koningslaagte aan de noordzijde om Beijum heen kromt, dan in zuidelijke richting naar
Lewenborg loopt en bij de noordoosthoek van die wijk naar het oosten zwenkt. De geul
kruist de Noorddijkerweg precies ten zuiden van de Stefanuskerk en eindigt bij de
kleiafzetting bij Heidenschap.

Geul Koningslaagte-Heidenschap (AHN-hoogtekaart)
De klei bij Heidenschap ligt aan het einde van een geul die vanuit de Hunze en de Koningslaagte begint.
De boerderij ‘Heidenschap’ op de hoek van de Kleisloot en het Slochterdiep is aangegeven met een rode stip.

Slochterdiep bij Heidenschap (richting
Lageland)
Hier en daar ligt het maaiveld lager dan
de bodem van het Slochterdiep!

Dat het land in deze streek bewoond en gebruikt wordt is alleen mogelijk doordat er
gemalen zijn. Halverwege de 17e eeuw, toen het Slochterdiep gegraven werd, was de
situatie totaal anders. De maaiveldhoogte van de aanliggende landerijen moet veel hoger
zijn geweest, zodat het overtollige water gewoon onder vrij verval via het Slochterdiep kon
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worden afgevoerd, dat in open verbinding stond met het Damsterdiep.
Na de middeleeuwse ontginningen moet de bodem dus nog aanzienlijk zijn gedaald als
gevolg van de verdere ontwatering ten behoeve van de landbouw.
Bodemdaling door ontwatering (en oxidatie van het veen!) kan verrassend snel gaan: in de
literatuur worden bodemdalingen gemeld van wel 5 cm per jaar!

Het gebied tussen Schaaphok en
Luddeweer op de AHN-hoogtekaart
1. Slochterdiep (1659-1660)
2. Scharmer Ae
3. Woltersumer Ae of Rechte Ae
(c. 1470)
4. Slochter Ae
5. Afwateringskanaal van Duurswold
(1870)

De hoogtekaart laat de Slochter Ae zien als een kronkelende inversierug. Ook de Scharmer Ae is zichtbaar, zij
het wat vager. Boerderij Eikenhorn (vroeger Ayengehorn, uit *Aaienhorn) – aangegeven met een rode stip –
staat op de rug, dus in de voormalige bedding van de Scharmer Ae.
Het waterpeil in de Woltersumer Ae, het Slochterdiep en het Afwateringskanaal van Duurswold is veel hoger
dan dat van het aanliggende land.

Uit de 15e eeuw hebben we enkele oorkonden waaruit valt op te maken dat de daling van de
bodem en de vernatting die daarvan het gevolg was, destijds in deze streek grote problemen
veroorzaakten. Doordat de natuurlijke beddingen van de Slochter Ae en Scharmer Ae niet
meer werkten, werd het door deze stroompjes aangevoerde water afgeleid door een kanaal
dat omstreeks 1470 moet zijn gegraven: Woltersumer of Rechte Ae. Opmerkelijk is dat deze
watergang werd onderhouden door de schepperij Slochteren, niet door die van Scharmer!

Kruising Hamweg - Slochterdiep te Lageland
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Bij Lageland ligt de IJzeren Klap. Hier kruist de Hamweg het Slochterdiep. De Hamweg
vormde samen met de Washuisterweg de verbinding, dwars door het Lageland, tussen
Harkstede/Scharmer in het zuiden en Ten Boer in het noorden. Was de Hamweg de
verbinding tussen de Ham bij Loppersum en de omgeving van Scharmer? Het lijkt
vergezocht, maar er zijn aanwijzingen die dit doen vermoeden.

Hamweg en Luddeweersterweg op de
bodemkaart
De route van Lageland naar Luddeweer op de
bodem- en kadasterkaart. De rode
streepjeslijn is de Hamweg in de richting van
Roeksweer.
Op de bodemkaart zien we weer de sporen
van oude beddingen die met klei zijn gevuld
(de groene kleuren).

Bij de IJzeren Klap slaan we linksaf. Een kleine kilometer ten noorden van de IJzeren Klap, bij
de Bokhörn, maakt de Hamweg een haakse bocht naar links in de richting van Roeksweer en
het Washuis. Wij rijden hier rechtdoor en volgen de Luddeweersterweg.
Deze weg is ongeveer 100 jaar oud. Vroeger waren er in dit lage land alleen opritten naar de
verspreid liggende boerderijen en liep er langs de Woltersumer Ae een kleiweg van
Schaaphok naar Woltersum (het noordelijke stuk daarvan heette de Westziederweg). Hij liep
overigens niet over de westelijke dijk, maar over een ‘winterkade’ die 30 tot 60 meter ten
westen daarvan lag.
De langgerekte strook tussen de dijk en de weg is – voor zover ik weet – een van de oudste
doelbewust gecreëerde waterbergingen in Groningerland.30 Via duikers in de ‘zomerkade’
kon bij hoge waterstand in de Woltersumer Ae water worden ingelaten in het
overloopgebied, zodat overstroming van de aangrenzende lage landerijen kon worden
voorkomen. Nog niet zo lang geleden is het grootste deel van de parallel aan elkaar lopende
weg en dijk weggegraven.
Op de oude kadasterkaart is het overloopgebied nog goed te zien. Het is afgebeeld als een
langgerekte, met riet begroeide strook. Het is ook – maar minder duidelijk – zichtbaar op
een schetskaartje van deze streek dat Theodorus Beckeringh maakte ten behoeve van zijn
grote provinciekaart. In de atlas van Huguenin is de waterberging langs de Woltersumer Ae
zelfs overdreven breed getekend.
30
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Nog ouder lijkt me de vlakte tussen Arbere en de Sietse Veldstraweg ten noorden van Aduard. Dit deel
van de Kliefslootgeul boven de ‘Nienhuisdam’ diende sinds c. 1300 als boezem voor de lage landen die via
de Kliefslootgeul op de benedenloop van de Hunze afwaterden. Zie Groningen en het Drentse water 5,
hoofdstuk 5.4. ‘Nieuwe werken onder regie van Aduard’
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De waterberging langs de Woltersumer Ae bij
Huguenin (c. 1825)
De Woltersumer Ae is omstreeks 1470 gegraven om
het water uit het lage land naar het Damsterdiep af
te voeren. De kaden die ter weerszijden van de
watergang hebben gelopen zijn weggegraven; ook
de Westziederweg die aan de linkerkant heeft
gelopen, is spoorloos verdwenen.

Woltersumer Ae of Rechte Ae vanaf de
Luddeweersterweg

Klei bij Luddeweer
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In dit gebied ligt zware knikklei aan de oppervlakte; de voormalige rivierbedding van de
Slochter Ae is gevuld met een donkere humusrijke klei die ‘woudgrond’ wordt genoemd.
Aan de zuidkant van de weg is het terrein wat hoger en vertoont enige welvingen. De
hoogste plek is die van boerderij Hoog Hammen. Deze boerderij valt onder het kerspel
Schildwolde en ligt zowat op de grens met Woltersum. Als dit een kunstmatig verhoogde
woonplaats is – zoals de bodemkaart laat zien – is Hoog Hammen tegelijk de enige wierde in
het kerspel.
De Luddeweersterweg is de grens tussen de kerspelen Woltersum en Schildwolde. De weg
komt uit op een driesprong. Links loopt de Laanweg richting Woltersum. Vóór de aanleg van
het Eemskanaal kon men hierlangs naar Woltersum en Ten Boer. We slaan rechtsaf, de
Graauwedijk op.

T
ussen Luddeweer en Wittewierum
Bij Woltersum lag vroeger Draaibrug
nr. 6. Bij de verbreding van het
e
Eemskanaal halverwege de 20 eeuw
is die verbinding opgeruimd.
Tegenwoordig is er alleen de
Bloemhofbrug waarover de
Woldjerweg van Ten Post (en
Wittewierum) naar Schildwolde loopt.
Vanaf het Eemskanaal heet de weg
trouwens Meenteweg.
Waar de weg een haakse bocht maakt,
takt de ree naar Hoog Hammen af.

Over de oorspronkelijke functie van de Graauwedijk wordt verschillend gedacht.
Verondersteld wordt wel dat hier eerst een leidijk heeft gelegen, die moest voorkomen dat
zuur lekwater uit het onontgonnen veen naar de lagere, reeds ontgonnen landerijen ten
noorden ervan liep.31 Het idee is dan dat de dijk is aangelegd toen de randvenen vanuit de
noordelijk gelegen wierdedorpen waren ontgonnen, met het gevolg dat de bodem daar was
gedaald en water uit de onontgonnen venen daarheen liep.
Anderen denken dat het juist omgekeerd is: de Graauwedijk zou zijn gelegd nadat het land
ten zuiden ervan was ontgonnen en de bodem daar zo sterk was gedaald, dat het niveau
ervan lager was komen te liggen dan dat van de landerijen ten noorden ervan. Het zou
onbruikbaar zijn wanneer vanuit het noorden het water ongehinderd kon toestromen.
Het zou mij niet verbazen wanneer beide zienswijzen juist zijn, maar dan wel twee
verschillende fasen van de landschapsgeschiedenis betreffen.

31

74

O.S. Knottnerus, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water. Archeologie in Groningen 3
(Bedum 2008) 55.
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Route Wittewierum-Ten Boer

Dit gedeelte van de rit leidt langs enkele uit landschapshistorisch oogpunt belangwekkende
punten zoals de wierden van Wittewierum en Ten Post, de Ten Poster Ae, een oude
Fivelkronkel, het Lustigemaar en Oosterdijkshorn.
De abt van het Praemonstratenserklooster te Wittewierum was voorzitter van het zijlvest
van de Drie Delfzijlen, dat bestaat uit het Scharmerzijlvest, Dorpsterzijlvest en
Slochterzijlvest. De drie zijlvesten hadden elk hun eigen zijl, waardoor zij uitwaterden op de
Eems. Het grootste deel van het gebied van het generale zijlvest bestond uit in de
middeleeuwen ontgonnen landerijen, die zo laag waren komen te liggen, dat de ontwatering
ervan voortdurend problemen opleverde.
Wittewierum, Ten Post en Oldersum hoorden zelf tot het Dorpsterzijlvest. Het vormde in
feite het hart van het ontwateringsgebied, dat oorspronkelijk aangewezen was op de Fivel
en de Fivelboezem. Een groot deel van de grond in deze buurt was hier in handen van de
familie Rengers. Na de Reformatie en de opheffing van het klooster te Wittewierum
claimden de Rengersen (met name Johan Rengers van Ten Post) het leiderschap in
waterstaatszaken.

Oldenhuis en Tuwinga
Uitsnede uit een tekening in het
familiearchief Hora Siccama, c. 1900
(GrA 535-700).
Ten westen van de plek waar de
(nieuwe) Woldjerweg zich afsplitst van
de (oude) Bloemhofweg heeft de borg
Oldenhuis gestaan.
Dat was een van de vier borgen die Ten
Post rijk was. Tegenwoordig staat er
een boerderij.
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Even verderop gaat de weg door een grote onbehuisde wierde, waarvan het hoogste punt
zich ongeveer 1,5 meter boven de omgeving verheft. Hier heeft de borg Tuwinga gestaan.
Zowel Oldenhuis als Tuwinga waren in het bezit van de familie Rengers.
Tussen Ten Post en Winneweer ligt aan de voormalige bedding van de Fivel nog het goed
herkenbare borgterrein van Tammingahuizen, dat in de 16e eeuw bewoond werd door leden
van de familie Clant. De vierde borg bij Ten Post is Oldersum. De exacte plaats daarvan is niet
bekend. Gedacht wordt aan de plekken waar nu de boerderijen Fraaimaheerd en Oldersum
staan.

Damsterdiep bij Ten Post

Tussen Oosterdijkshorn en Ten Post volgt het Damsterdiep een recht tracé. Dat komt
doordat het kanaal daar een oude ontwateringssloot volgt, die al eeuwen daarvoor was
gegraven en onderdeel is van een samenhangend ontwateringssysteem van het Fivelgoër
deel van het Centrale Woldland. We zullen dat in het volgende deel nader bekijken.
Even ten westen van Ten Post mondde deze watergang uit in een kronkel van de Fivel,
waarvan op bovenstaande foto nog net een stukje is te zien.
Bij Dijkshorn, even ten oosten van Ten Boer, kruisen we het Westerwijtwerdermaar en
passeren de monding van het Lustigemaar. Dat is de benedenloop van de Scharmer Ae en de
Kleisloot, die het water van Harkstede afvoerde. Tot dit punt moesten de Groningers het
nieuwe diep (Damsterdiep) graven toen ze in 1424 toestemming kregen om voor de
ontwatering van het Oosterstadshamrik gebruik te maken van de Scharmerzijl.
Het Lustigemaar bestond toen al eeuwen. Te oordelen naar enkele kromme laagten en dito
sporen in de oude verkaveling van het gebied tussen Lellens en Ten Post heeft de natuurlijke
waterloop zich oorspronkelijk in noordoostelijke richting voortgezet en kwam hij ten
noorden van Ten Post in de bedding van de Fivel uit. Toen in het kader van de ontginning
van het zuidelijke deel van het Centrale Woldland ontwateringssloten werden gegraven,
bevond zich hier de plek waar het Lustigemaar in een van die sloten uitkwam. Het water
werd hier dus ‘afgevangen’, met het gevolg dat de benedenloop ervan verviel.
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Monding van het Lustigemaar in het Damsterdiep bij Dijkshorn

Ten Boer op de kadastrale minuut van 1832
Op dit plaatje zien we een watergang aan de
linkerkant van wat nu de Gaykingastraat is. Dat
water is er nu niet meer.
De brug bij de Bolte ligt nog altijd op dezelfde plaats,
maar de Gaykingastraat volgt nu een ander tracé.
Die loopt nu met een lichte kromming op de
Boersterweg naar Sint Annen toe, en kruist ten
noordoosten van het klooster de Stadsweg.

Waterwegen zijn in Groningerland eeuwenlang veel belangrijker geweest dan landwegen.
Elk dorp had zijn eigen opvaart en haven. Op de kadasterkaart is tussen het rechthoekige
kloosterterrein en het Damsterdiep de opvaart van Ten Boer te zien.
Er zijn enkele archiefstukken bewaard gebleven die doen vermoeden dat deze watergang
reeds in de vijftiende eeuw bestond. Ik kom daarop in het vervolg terug. Alvorens dat te
doen moeten we even aandacht schenken aan het klooster van Ten Boer en aan het
voormalige ontginningsgebied waarin het klooster is gesticht.
Het Benedictijnenklooster in Ten Boer wordt voor het eerst genoemd in een akte uit het jaar
1301. Toen de abdij werd gesticht had dit gedeelte van het Woldland al een hele
geschiedenis achter de rug. Misschien hangt de stichting van het klooster zelfs samen met
het feit dat het Woldland na het verdwijnen van het veen tot een moerassige wildernis was
vervallen en in feite opnieuw ontgonnen moest worden.
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Tussen 1465 en 1485 is het klooster samengevoegd met dat in Thesinge. Als reden daarvoor
werd aangegeven dat beide kloosters verarmd waren en dat het klooster in Ten Boer erg
ongunstig gelegen was. Het kloosterterrein lag pal aan de Stadsweg, de belangrijkste
landroute tussen de stad Groningen en het noordoostelijke deel van Groningerland. De
reizigers die van deze weg gebruik maakten, deden blijkbaar zo vaak beroep op de
gastvrijheid van de kloosterlingen, dat het voortbestaan van het klooster erdoor in gevaar
kwam.

De kloosterkerk van Ten Boer op een foto van J.G. Kramer
uit 1899
(GrA 818-14402)

Het Centrale Woldland, het
Vierendeel en de Stadsweg
Hunsingo heeft een horizontale
arcering, Fivelgo een verticale.
Met kleurvlakken zijn enkele
kerspelen aangegeven. De
groene lijnen stellen dijken
voor. De buitengrenzen van het
Vierendeel, een onderdeel van
het Winsumerzijlvest, zijn
aangegeven met een rode lijn.
De zuidoostelijke grens van dat
gebied valt samen met de
Stadsweg, die is aangeduid met
een stippellijn.
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Het Centrale Woldland vertoont een wirwar van jurisdictie-, kerspel- en waterstaatsgrenzen,
die een afspiegeling zijn van de gecompliceerde geschiedenis van dit gebied. In de volgende
delen van deze cyclus zullen we daarover meer vernemen.
In het gebied dat we nu het Centrale Woldland noemen hebben verschillende
nederzettingen bestaan waarvan in het veld tegenwoordig niets meer te zien is. Er zijn alleen
nog wat sporen in de archieven en ook archeologen hebben hier en daar overblijfsels
gevonden.

De Eemshavenweg met enkele interessante
locaties
Van linksonder naar rechtsboven markeren
de stippen de plaatsen van boerderij
Westerseweg 2, Ellerhuizen, Steerwolde,
Oost-Bedumerwolde, Emderwolde
(Lutjewolde), Roggenvoorwerk en
Hemerterwolde (Emmerwolde).

Hemerterwolde: een middeleeuwse kolonie
Op landkaarten vindt men de plek aangeduid
als Emmerwolde. Ook een boerderij in de
buurt heet zo.
Ik noem dit gebied liever Hemerterwolde,
aangezien daarmee de band met de wierde
Hemert duidelijker uitkomt.

In een akte van 1301 wordt melding gemaakt van Roggenamunekan. Met deze
‘roggemonniken’ zullen de kloosterlingen bedoeld zijn die het ‘voorwerk’ bemanden dat de
abdij van Wittewierum ten noorden van Ten Boer bezat, en waar blijkbaar rogge werd
geteeld. Als gevolg van bodemdaling en vernatting moet een einde gekomen zijn aan de
akkerbouw in het gebied binnen de Wolddijk. Een groot deel van de bevolking trok weg en
degenen die bleven stapten over op veeteelt. Later is het gebied er weer helemaal bovenop
gekomen. Dat is vooral te danken aan de bemaling, die in de loop van de 19 e eeuw het
winterwater steeds beter wist weg te houden, en aan de reorganisatie van de
waterbeheersing die halverwege de 19e eeuw haar beslag kreeg en waarvan de aanleg van
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het Eemskanaal een van de belangrijkste onderdelen was.

Het Roggenvoorwerk aan de Ten
Boersterweg onder Sint Annen in 1976
De boerderij is op 14 mei 1982
32
afgebrand.
(GrA 818-13542)
De driekapschuur van het
Roggenvoorwerk is een illustratie van
de toegenomen welvaart. De boerderij
op de foto bestaat niet meer. Ze is
afgebrand en vervangen door een
modern bouwsel. Daarop is wel een
bord aangebracht met de naam
‘Roggenvoorwerk’.

Een van de meest opvallende structuurelementen in het Centrale Woldland is het
Kardingermaar, waarvan de voortzetting in noordoostelijke richting ‘Maarvliet’ heet. De loop
van het Kardingermaar is ook tegenwoordig nog goed herkenbaar, doordat de
Eemshavenweg erlangs is gelegd.

Eemshavenweg en Kardingermaar
Het Kardingermaar vormt de grens
tussen Hunsingo en Fivelgo. De vraag is
hoe en wanneer deze scheidslijn tot
stand is gekomen.

In Steerwolde, ten zuiden van de Eemshavenweg, heeft in de jaren 60 van de vorige eeuw
archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn overblijfselen van een middeleeuwse
kerk aangetroffen.33 Afgezien van een drietal verspreid liggende boerderijen bevindt zich ter
plaatse niets meer wat aan de vroegere nederzetting herinnert.

32
33
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Steerwolde: een kolonie van de
Stedumers
De naam van deze plaats verwijst naar
de wierde van waar de kolonisten
kwamen die zich hier, diep in het ‘wold’
tussen Ellerhuizen en Thesinge, hebben
gevestigd: het ruim 6 km verder naar
het noordoosten gelegen Stedum.

Het laatste punt dat tijdens de busexcursie van 5 oktober 2013 werd aangestipt, is een
boerderij aan de Westerseweg onder Zuidwolde. Alvorens daar een nieuwe boerderij
verrees, is de ondergrond archeologisch onderzocht. De resultaten daarvan geven een
inzicht in de chronologie van de gebeurtenissen, dat ons kan helpen de ontwikkeling van het
hele Centrale Woldland beter te begrijpen.

De nieuwe boerderij aan de
Westerseweg 2 (Martinizicht)
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