Jan van den Broek

‘Oersloten’ in Ubbega
Als er één streek is waar de term ‘platteland’ op zijn plaats is, dan is dat wel het landelijke
gebied in de provincie Groningen. Zou je zeggen. Wie beter kijkt ziet al gauw dat dat niet
klopt. Toegegeven, het reliëf is hier niet zo spectaculair als in bergachtige streken, maar de
kleine verschillen in bodemhoogte zijn wel van grote betekenis. Ze hebben zelfs de hele
inrichting van het land bepaald. In het veld is dat soms moeilijk te zien, maar wie de tijd
neemt om de AHN-hoogtekaart goed te bekijken, ziet zelf wat ik bedoel. Er is wel een
complicerende factor: in tegenstelling tot de berggebieden waar bergen en dalen de
inrichting van de infrastructuur ‘voor eeuwig’ hebben bepaald, zijn in Groningerland de
bodemhoogten niet zo onveranderlijk. Bij ons is wat ooit laag was hoger geworden en lage
bodems vinden we nu in streken die in een grijs verleden veel hoger zijn geweest.
Ik heb het oog daarbij vooral op de effecten van de opslibbing aan de Waddenkust en langs
de zeearmen die diep in het binnenland binnendrongen, en ook op de bodemdaling in de
voormalige veengebieden. Tegenwoordig denken we bij het woord bodemdaling vooral aan
de aardgaswinning, maar het effect daarvan is verhoudingsgewijs minder groot dan de
bodemdaling die het gevolg is van de ontwatering en ontginning van veengebieden. Daar
waar veen ligt gaat dit proces nog altijd door. Door de langdurige droogte in de zomer van
2018 is dat ook tot de media doorgedrongen. In de Hollandse veenstreken daalt de bodem
zo hard, dat er grote problemen ontstaan.

Het Centrale Woldland op de
AHN-hoogtekaart

Het lage gebied tussen
Winsum, Middelstum, ten
Boer en Groningen lijkt op
een diep bord.
Alleen Duurswold
(rechtsonder) ligt nog lager.
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In dit korte artikel wil ik aandacht schenken aan een deel van Groningerland waar ruim
duizend jaar geleden de bodem in korte tijd zozeer is gedaald, dat de oorspronkelijke
bewoners door wateroverlast gedwongen waren hun woonsteden op te geven. Het gebied
veranderde in een soort moerasbos en kon pas opnieuw gebruikt en bewoond worden nadat
men erin geslaagd was het water kwijt te raken. Ik doel op het ‘Centrale Woldland’ tussen de
stroomgebieden van Hunze en A in het westen en de Fivel in het oosten. Hier heeft ooit een
dik veenpakket gelegen dat als gevolg van ontwatering en oxidatie verdwenen is. Je kunt
zeggen dat het gebied aanvankelijk op een kussen leek en door het verdwijnen van het veen
is veranderd in een diep bord.1
De eerste ontginningsfase – die waarin het hoogveen werd aangepakt – kunnen we dateren
in de 9e en 10e eeuw. Het ging vermoedelijk om betrekkelijk kleinschalige ondernemingen,
op touw gezet door bewoners van de omliggende wierden. Zij begonnen aan de randen van
het veen of drongen via natuurlijke veenstroompjes dieper in het veen door om daar aan de
slag te gaan. Hun voornaamste doel was het telen van broodkoren. Zoals gezegd leidden
deze activiteiten tot bodemdaling, vernatting en de vorming van moerasbos en
rietmoerassen. De ontwateringssloten die in de tweede ontginningsfase werden gegraven –
en ook de grenzen die toen werden getrokken – zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar.
Overigens moeten we bij deze ontginningsfasen niet denken aan helder van elkaar te
onderscheiden perioden die voor het hele Woldland zouden gelden. Wellicht zijn de fasen
niet overal strikt van elkaar te scheiden. De ontwikkelingen zullen van plaats tot plaats
hebben verschild en ook zeker niet overal synchroon zijn verlopen. Zo weten we uit de
kroniek van Wittewierum dat tijdens een overstroming in 1249 grote delen van het
Woldland blank kwamen te staan, maar dat er toen ook nog plekken waren waar het
veenpakket nog zo dik was, dat het zeewater er niet bij kon. De landgebruikers konden daar
gewoon doorgaan met het telen van graan.

Doorlopende lijnen vanuit Ubbega naar het
Woldland
De omstreeks 950 (?) gegraven Oude Ae is
aangegeven met een blauwe lijn, de in 1200
aangelegde Wolddijk is aangegeven met een
donkergroene lijn.
De dikke rode lijnen zijn zgn. ‘oersloten’.

In Ubbega zien we twee verschillende verkavelingstypen. Op de oeverwal, in de
onmiddellijke nabijheid van de wierden en dorpen zijn de kavels onregelmatig van vorm.
Zo’n onregelmatige blokverkaveling is typerend voor oud cultuurland. Ten oosten van de
oeverwal heeft de verkaveling een rationeler karakter met vooral parallel lopende sloten.
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Zie de delen 2 en 3 van de cyclus Landschap lezen: ‘Van kussen tot diep bord. De transformatie van het
Centrale Woldland’ op www.vanlauwerstoteems.nl.

Een ‘strokenverkaveling’ is kenmerkend voor een ontginningsgebied. Enkele naar het oosten
strekkende sloten kruisen zowel de Oude Ae als de Wolddijk. Op het kaartje zijn deze sloten
met vage rode lijnen aangegeven. Twee sloten zijn met een helderrode lijn gemarkeerd. De
sloot ten zuiden van Sauwerd is de Arwerdertocht of Zuider Sauwerdertocht, die onder
Sauwerd eenvoudig ‘De Tocht’ heet, de sloot tussen Wetsinge en Valcum is het
Wetsingermaar-Haandijkstertocht. Ook deze sloten lopen ver naar het oosten door (de
zuidelijke kruist ook de Oude Ae en de Wolddijk), maar hebben daarnaast nog twee
bijzondere eigenschappen waarmee ze zich onderscheiden van de andere doorlopende
sloten. De eerste bijzonderheid is dat het westelijke uiteinde ervan zich niet aan de oostkant
van de oeverwal bevindt, maar bij de rivier die ten westen van de hoogte loopt. Anders
gezegd: de sloten kruisen de oeverwal waarop de wierdenrij van Ubbega ligt. De tweede
bijzonderheid is dat de lengte en oriëntatie van deze sloten niet passen bij de wat rommelige
blokverkaveling die bij het oude cultuurland op de oeverwal hoort. Op sommige plaatsen
lijken de watergangen zelfs de oude verkaveling te doorsnijden, hetgeen erop wijst dat ze
(een beetje) jonger zijn.

De Tocht en de verkaveling

Tussen Hekkum en Sauwerd ligt ‘de
Tocht’, een ‘oersloot’ die een oudere
blokverkaveling doorsnijdt.

De genoemde lijnen vertellen ons iets over de manier waarop dit gebied is ontgonnen. De
bewoners van de wierden van Ubbega hebben, zo veronderstel ik, vanaf de oostelijke
oeverwal langs de Hunze enkele sloten gegraven ter ontsluiting van het aangrenzende veen.
Het niveau was daar toen nog gelijk aan of zelfs hoger dan dat in hun eigen woongebied op
de oeverwal. Om het water kwijt te raken dat uit het daar gelegen veen loskwam, hebben ze
tochtsloten gegraven die in de rivier uitmondden. Een veenbodem zakt echter
onwaarschijnlijk snel in wanneer hij ontwaterd wordt. Het is om die reden heel goed
mogelijk dat de twee oersloten al snel ophielden te functioneren: door de daling van de
veenbodem liep het water niet meer naar het westen zoals de bedoeling was, maar naar het
oosten. Daar vormde het, tussen de Ubbegaër oeverwal en het nog niet ontwaterde
veenkussen, een drassige zone waarmee niets aan te vangen was. Om een eind te maken
aan deze overlast en verdere ontginning van het Woldland mogelijk te maken, was het nodig
een afwateringskanaal te graven. Dat is de Oude Ae. Deze bracht het water uit de laagte
tussen de oeverwal en het onontgonnen veen naar het noorden, waar het in de Deel
(Winsumerdiep) uitstroomde, en naar het zuiden, waar het uitkwam in de toen nog
watervoerende westelijke grote Hunzekronkel in de Koningslaagte. Over het tracé van de
Oude Ae en over wat we daaruit kunnen opmaken is meer te vertellen dan ik in dit korte
stukje kwijt kan.
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De twee tochtsloten die lang geleden en hooguit kortstondig in de gezamenlijke
benedenloop van A en Hunze uitmondden, zijn kandidaten voor de oudste afwatering van
het gebied ten oosten van de Ubbegaër wierdenrij. Ik noem ze om die reden ‘oersloten’.
Deze oersloten lopen, net zoals de met vage rode lijnen aangegeven ‘gewone’ sloten, in
oostelijke richting door totdat ze stuiten op de westelijke grens van een gebied waarin de
(stroken)verkaveling noordnoordwest-zuidzuidoost is georiënteerd. Die grens wordt
gevormd door het Boterdiep in het zuiden en de Lageweg in het noorden. Het is niet
helemaal ondenkbaar dat deze oersloten in één keer tot aan die grens zijn doorgetrokken,
maar het ligt meer voor de hand dat ze pas na verloop van tijd, in samenhang met de
voortschrijdende ontginningen, hun uiteindelijke lengte hebben gekregen.
Gezien de ouderdom en betekenis van de genoemde ‘oersloten’ is het niet verwonderlijk dat
deze watergangen ook dienstdeden als kerspelgrens. Het Wetsingermaar was de grens
tussen Bellingeweer in het noorden en Wetsinge in het zuiden, de Tocht scheidde de
kerspelen Sauwerd en Adorp van elkaar.
Andere oersloten
Naast de twee besproken ‘oersloten’ zijn er nog enkele andere oude watergangen geweest
die water vanuit het veen op de Hunzebedding brachten en die dus ook als oersloten kunnen
worden aangemerkt. Ik doel op de Beijumerzuidwending die bij het latere
Noorderhoogebrug in de Hunze uitkwam, en de Zuidwoldertocht die in de oostelijke
Hunzekronkel in de Koningslaagte uitmondde.
Ook aan de oostkant van het Centrale Woldland zijn er sloten geweest die water vanuit het
veen rechtstreeks op een rivier afvoerden en om die reden ook ‘oersloten’ genoemd kunnen
worden. De rivier in kwestie – de Fivel – bestaat nu niet meer, maar de sporen van de
kronkelende bedding ervan zijn tussen Ten Post en Westeremden en nog verder naar het
noordoosten te herkennen in het landschap en op landkaarten. Ook aan de oostzijde van het
Woldland moeten de veenontginningen al kort na het begin ervan tot wateroverlast hebben
geleid in de strook tussen de hogere kleigronden langs de Fivel en het nog niet aangepakte
veen ten westen daarvan. Net zoals aan de westkant van het Woldland het geval was, moest
ook het water uit deze strook zijdelings worden afgevoerd. Het Westerwijtwerdermaar
speelde hier de rol die aan de westkant door de Oude Ae werd vervuld. Eén van de oersloten
die gegraven zijn ten tijde van de vroegste ontginningen, is in de 15e eeuw onderdeel
geworden van het toen aangelegde Damsterdiep. Het betreft het stuk van dat diep tussen
Oosterdijkshorn en Ten Post. Ik laat de oostelijke oersloten nu buiten beschouwing en keer
terug naar de twee oersloten in Ubbega.
De Ubbegaër oersloten
We beginnen met een schematische weergave van de drie fasen van de ontwikkeling zoals ik
me die voorstel. Op de drie plaatjes ligt links de benedenloop van Hunze en A tussen twee
oeverwallen.
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Eerste fase
Een door de oostelijke oeverwal
van de Hunze gegraven sloot
voert het water af dat uit het
hooggelegen veen ten oosten
van de wal afkomstig is.

Tweede fase
Door de ontginningen verdwijnt
het veen en ontstaat
wateroverlast tussen de
oeverwal en het resterende
veen.

Derde fase
Al het veen is weg; de
wateroverlast is opgelost door
het graven van een tochtsloot
die dwars staat op de
ontginningssloten. Deze tocht
(de Oude Ae) voert het water af
naar het Winsumerdiep.
Een dijk (de Wolddijk) is gelegd om te voorkomen dat buitenwater het Centrale Woldland binnendringt.

De Tocht, op landkaarten ook wel aangeduid als ‘Zijl- en Arwerdertocht’ en Zuider
Sauwerdertocht’, ligt op een lijn die vanaf de Reitdiepsdijk in het westen kaarsrecht
doorloopt tot aan het Boterdiep in het oosten en in totaal 6400 meter lang is. Tussen de
Reitdiepsdijk en de Oude Ae was de op deze lijn gelegen sloot de kerspelgrens tussen
Sauwerd in het noorden en Adorp in het zuiden; het stuk tussen de Oude Ae en het
Boterdiep vormde de grens tussen Bedum (noord) en Noordwolde (zuid). De sloten die ten
oosten van de spoorbaan op deze lijn liggen, hebben geen naam. Tegenwoordig is een 85
meter lang stukje van de sloot tussen de Oude Ae en de Wolddijk (bij boerderij Wolddijk 51)
gedempt.
Op de bodemkaart zien we dat ten zuiden van Sauwerd en Arwerd een ‘tong’ van een
afwijkende kleisoort is afgezet. Dit is het spoor van een overstroming die vanuit het
westnoordwesten het land is binnengedrongen.
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Zuider Sauwerdertocht –
Arwerdertocht op de bodemkaart
De rode vlekken zijn wierden en podia.
Het plaatje laat een ‘afdruk’ zien van
overstromingen waarbij zeewater tot
in het Woldgebied doordrong.

Het meest opmerkelijke in het tracé van de Arwerdertocht is dat hij door het hart gaat van
de Poel. Iedereen kent de halfronde bocht die de Wolddijk tussen Sauwerd en Bedum om
een opvallende laagte maakt. Die lage plek heet ‘de Poel’ en is ontstaan door een
dijkdoorbraak die waarschijnlijk halverwege de 13e eeuw heeft plaatsgevonden. Op het
satellietbeeld zien we dat de bedoelde sloot precies door het midden van de Poel gaat. Ook
in de pleistocene ondergrond bevindt zich op deze plek een laagte. Het is niet duidelijk of
deze omstandigheid ertoe heeft bijgedragen dat de Wolddijk hier is doorgebroken, maar
zeker is wel dat de kruising met een ‘oersloot’ de stevigheid van de dijk geen goed heeft
gedaan. Bovendien moet alleen al het feit dat het zeewater via de ‘oersloot’ het land kon
binnendringen, voldoende zijn geweest om juist op deze plek de druk op de dijk te verhogen.

Links: de Poel in de Wolddijk (Google Earth)
De halfronde bocht in de Wolddijk ten zuidwesten van Bedum herinnert aan een dijkdoorbraak. De sporen
daarvan zijn ook op de hoogtekaart herkenbaar.
Rechts: de Arwerdertocht en de Poel in de Wolddijk op de AHN-hoogtekaart
Door het binnenstromende zeewater is een opvallende laagte uitgespoeld. De Wolddijk is op de meest
eenvoudige manier hersteld. Er is geen poging gedaan om het oude tracé van de dijk aan te houden; men heeft
een nieuwe, hoefijzervormige dijk gelegd op de steile rand langs het uitgespoelde gat.
De rode lijn geeft de loop aan van de ‘oertocht’, waarop nu de Arwerdertocht en Zuider Sauwerdertocht liggen.
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Profiel van de Zuider Sauwerdertocht-Arwerdertocht tussen het Reitdiep (links) en het Boterdiep (rechts)
Het profiel van deze ‘oersloot’ laat zien dat het land naar het oosten daalt. Het linker pijltje geeft de plaats aan
van de Oude Ae, het rechter pijltje die van De Poel. De made- of hooilanden tussen de oeverwal en de Wolddijk
(de piek links van de Poel) liggen aanzienlijk hoger dan het Centrale Woldland (rechts van De Poel). De
opvallende piek links van het midden is de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

De tweede Ubbegaër ‘oersloot’ is 4700 meter lang en bestaat nog helemaal, zij het dat hij in
stukken is geknipt. Het gedeelte ten westen van de Oude Ae heet Wetsingermaar. Vanaf de
Oude Ae tot aan het gemaal ‘Haandijk’ aan het Boterdiep heet dit deel van de doorlopende
oersloot ‘Zuider Haandijkstertocht’. Daarbij moet ik aantekenen dat deze oersloot niet
helemaal tot aan het Boterdiep heeft doorgelopen. Hij eindigde oorspronkelijk bij de
Lageweg. De gérende strook tussen de Stadsweg/Lageweg en het Boterdiep hoort in
kerkelijke zin bij het gebied ten oosten van het diep en vertoont een afwijkende verkaveling.
Niet voor niets heeft het in deze strook liggende verlengde van de Zuider Haandijkstertocht
een eigen naam: het Moeshornermaar. Het bijzondere van deze tweede oersloot is dat hij
op een lijn ligt die op Garnwerd loopt, ten westen van de Oude Ae de grens vormt tussen de
kerspelen Bellingeweer en Wetsinge en de Oude Ae kruist op de plaats waar deze een knik
maakt. Bovendien staat de richting ervan haaks op die van het Boterdiep Noord.2

Wetsingermaar
Op de foto zien we plaats waar het
Wetsingermaar in de Oude Ae
(voorgrond) uitkomt.

2

Voor de oriëntatie van de belangrijkste structuurlijnen in dit gebied verwijs ik naar Tweestromenland in de
rubriek ‘Mengelwerk’ op de website www.vanlauwerstoteems.nl. De lijn Lageweg-Boterdiep-zuid wordt
besproken op p. 23, het Boterdiep-noord op p. 33 en de Oude Ae op p. 42.
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Zuiderhaandijkstertocht

De foto is genomen op dezelfde
plaats, maar dan in westelijke
richting. Deze sloot ligt in het
verlengde van het Wetsingermaar
en loopt naar de Lageweg.

Als mijn theorie klopt, heeft het water in de oersloten die we nu als Zuider Sauwerdertocht
en Wetsingermaar kennen, aanvankelijk in westelijke richting gelopen en mondde het uit in
de benedenloop van Hunze en A. Nadat de Oude Ae was gegraven liep het oostwaarts en
vervolgens, via de Oude Ae, naar het noorden. Via het Winsumerdiep stroomde het naar het
westen en werd via de Winsumer Oldenzijl op zee geloosd. Vanaf 1410 veranderde alles
weer. Toen werd een zijl gelegd op de plaats waar het Wetsingermaar aanvankelijk in het
Reitdiep was uitgekomen. Dat was nodig vanwege het feit dat het Winsumerdiep veel te veel
water van alle kanten te verwerken kreeg en niet langer als boezem voor het lage land ten
oosten van de Ubbegaër oeverwal kon functioneren. Na 1410 was de stroomrichting in het
Wetsingermaar dus weer westelijk. Toen in het tweede kwart van de 17e eeuw de Raken
werden afgesneden, hield de oude Wetsingerzijl op te functioneren, waarna het af te voeren
water via een kanaaltje buiten de afgesneden Reitdiepskronkels om naar een nieuwe
Wetsingerzijl werd geleid, via welke ook het Sauwerdermaar op de Hunze loosde. Het ligt
voor de hand dat ook het water van de Zuider Sauwerdertocht toen via de Wetsingerzijl
uitstroomde. De naam ‘Zijl- of Arwerdertocht’ lijkt daarop te wijzen.
Een belangrijke functie hebben de Ubbegaër oersloten niet meer; anno 2019 getuigen ze
alleen nog van een ‘bodembeweging’ die het land ruim 1000 jaar geleden ingrijpend
veranderde.

De Ubbegaër ‘oersloten’ op de
moderne topografische kaart
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