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Vooraf 

 

Het onderwerp van deze publicatie heb ik eerder behandeld in de delen 2 en 3 van de cyclus 
Landschap lezen. Deze stukken, getiteld ‘Van kussen tot diep bord. De transformatie van het 
Centrale Woldland’, zijn te vinden op mijn website www.vanlauwerstoteems.nl.  
Ik heb het thema ook besproken in een voordracht die ik op 18 april 2018 voor de 
Historische Vereniging gemeente Bedum heb gehouden. De aantekeningen daarvoor heb ik 
uitgewerkt en onder de titel Tweestromenland onder de rubriek ‘Mengelwerk’ op mijn 
website geplaatst.  

Na de publicatie van Tweestromenland ben ik doorgegaan met het bestuderen van de 
geschiedenis van het Groninger landschap. Daarbij ben ik op enkele punten tot andere 
inzichten gekomen. Toen de Historische Vereniging Middelstum mij vroeg om de 
ontwikkeling van het ‘Centrale Woldland’ ook nog eens in Middelstum te komen bespreken, 
kon ik om die reden niet volstaan met een eenvoudige reprise van mijn Bedumer 
voordracht, maar heb ik mijn presentatie moeten herzien. In vervolg daarop heb ik ook een 
nieuwe versie van de publicatie gemaakt en op de website gezet.  

In dit stuk beperk ik het aantal voorbeelden en blijven vele details ongenoemd. Wie 
daarvoor belangstelling heeft verwijs ik naar de genoemde delen 2 en 3 van de cyclus 
Landschap lezen. Daarbij geldt dan wel het voorbehoud dat deze stukken op enkele punten 
achterhaald zijn. Ook ontbreken in het navolgende de uitvoerige argumentaties, 
transcripties en besprekingen van archiefstukken en verwijzingen naar literatuur en 
archiefbronnen, zoals die in Groningen en het Drentse water en Landschap lezen zijn 
opgenomen.  

Het idee dat onze kustgebieden zijn ontstaan in perioden van toenemende en afnemende 

activiteit van de zee is achterhaald. Tot dusver werd de aanwezigheid van bodemkundige 
verschijnselen en archeologische vondsten in verband gebracht met ‘transgressies’ en 
‘regressies’ die met Romeinse cijfers werden genummerd en verder met letters werden 
onderverdeeld. Men sprak bijvoorbeeld van de ‘Duinkerke III-B transgressie’ (na 1250) en 
‘Holland VIII regressie’ (tussen 800 en 1000). De nieuwe inzichten gaan uit van een meer 
geleidelijk verloop van de zeespiegelstijging en laten veel meer ruimte voor regionale en 
zelfs lokale ontwikkelingen. Daarmee zijn we het kleine beetje houvast kwijtgeraakt dat we 
voor de chronologie van de ontwikkeling van ons gebied hadden. Aangezien er hoe dan ook 
behoefte is aan enige datering heb ik in mijn tekst soms toch melding gemaakt van de 
periodisering die met de achterhaalde theorie verbonden is. De lezer zij echter 
gewaarschuwd: de datering is onzeker en het wachten is op nader onderzoek. 

 

18 maart 2022 
  

                                                           
  D. Tys, ‘De verwerping van het zgn. Duinkerke-transgressie-model en nieuwe inzichten in de vroegste 

bedijking van de kustvlakte’, in E. Huys en M. Vandermaesen, Polders en Wateringen. Studiedag 
georganiseerd te Damme op 19 mei 2000 (Brussel 2001) 17-53.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dries_Tys&action=edit&redlink=1
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/243063.pdf
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/243063.pdf
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Huyse&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Vandermaesen&action=edit&redlink=1


Tweestromenland 2022 
 
 

 
 

  



1   Sporen en grenzen 
 
 

1 
 

  

 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 
 
 
Op 20 maart 2013 was ik voor het eerst in Middelstum om een voordracht over de 
ontwikkeling van het landschap te houden. De titel was toen ‘Middelstum en het water’ en in 
mijn inleiding zei ik dat mijn voordracht een soort voortgangsbericht was. Ook na 2013 ben ik 
met mijn onderzoek naar het ontstaan van ons cultuurlandschap doorgegaan en heb ik een 
aantal stukken geproduceerd die op mijn website www.vanlauwerstoteems.nl te vinden zijn.  

Het verhaal van vandaag kan ik geen voortgangsbericht meer noemen. Wat mij betreft is het 
een eindrapport. Ofschoon ik me nog altijd over het Groningse landschap verbaas en mezelf 
vragen zal blijven stellen over de geschiedenis ervan, denk ik niet dat ik nog veel nieuws aan 
het licht zal brengen. Maar daarmee is natuurlijk niet het laatste woord over het onderwerp 
gezegd. Ik hoop en verwacht dat anderen het onderzoek zullen voortzetten waaraan ik met 
zoveel plezier heb gewerkt. Dat daardoor mijn eigen interpretaties en reconstructies 
onderuit gehaald zullen worden hoort bij het spel.  

Mij is gevraagd om het thema te bespreken waarmee ik vier jaar geleden voor de Historische 
Vereniging gemeente Bedum ben opgetreden. Mijn voordracht heette toen 
‘Tweestromenland’. Daarmee bedoelde en bedoel ik het gebied tussen Hunze en Fivel.  

Alvorens met de bespreking van het ‘Tweestromenland’ te beginnen, laat ik de AHN-
hoogtekaart Noordoost-Nederland zien. Blauwe en groene kleuren duiden op een lage 
ligging, geel en bruin getinte gebieden zijn (relatief) hoog.  

In één oogopslag zijn de belangrijkste eigenaardigheden van het Groningse landschap te 
zien: de relatief hoge gronden aan de zeekant en de lage bodems in het binnenland. Die 
situatie is ontstaan door opslibbing aan zee en het verdwijnen van dikke veenpakketten en 
inklinking in de zone tussen de pleistocene hoogte van Drenthe en de zeekant. Het zal 
duidelijk zijn dat deze situatie de waterbeheersing bemoeilijkt en om ingrepen vraagt.   

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Groningerland op de 
AHN 

Lage landen liggen 
opgesloten tussen het 
Drentse plateau en de 
hoge kustzone. 

 

 

Vanavond gaat het om het centrale deel van het lage binnenland: het gebied tussen Hunze 
en Fivel, dat je net als het land tussen Eufraat en Tigris Mesopotamië (‘Tussenrivierië’) of 
Tweestromenland zou kunnen noemen. Alleen ligt tussen onze rivieren geen zand maar klei 
en is het hier een stuk kouder dan daar. Ons ‘Tweestromenland’ is in een ver verleden 
grotendeels met hoogveen bedekt geweest. Na een eerste ontginningsfase waarin het veen 
verdween, de bodem daalde en vernatting optrad, ontwikkelde zich een moerasbos (‘wold’). 
Daarna brak een tweede ontginningsfase aan. Om het woldgebied bruikbaar te maken 
moest eerst het overtollige water worden afgeleid. Er werden sloten gegraven en grenzen 
getrokken die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn.  

Overigens moeten we bij de genoemde ontginningsfasen niet denken aan helder van elkaar 
te onderscheiden perioden die voor het hele Woldland zouden gelden. 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 maaiveld zo hoog lag, dat het zeewater er niet bij kon.1 De landgebruikers 
konden daar gewoon doorgaan met de roggeteelt. Dat er in de ‘kloostertijd’ nog graan werd 
verbouwd in het Woldland valt ook op te maken uit het toponiem Rhoggenamunekan 
(‘Roggemonniken’) bij Sint Annen.  

Bij mijn pogingen om het proces van de landinrichting te reconstrueren zal ik de woorden 
‘lijn’ en ‘verkaveling’ tot vervelens toe moeten gebruiken. Het zoeken naar verklaringen voor 
de structuurlijnen is overigens geen doel in zichzelf. Maar als er een overtuigende verklaring 
gevonden kan worden, kan dat ons helpen zicht te krijgen op de chronologie van de 

                                                           
1  H.P.H. Jansen en A. Janse (inl., ed. en vert.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 

1991) 376-377. 
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landinrichting. Dat is van belang, want schriftelijke bronnen zijn er niet of nauwelijks en ook 
de archeologische vondsten geven hooguit globale indicaties.  

In de ontwikkeling van het Groninger kustgebied zijn twee processen van beslissende 
betekenis geweest: de bodemdaling in de voormalige veengebieden en het rijzen van de 
bodem in de voormalige zeeboezems en langs de Waddenkust. Dat laatste verschijnsel hangt 
nauw samen met het stijgen van de zeespiegel. Tegenwoordig denken we bij het woord 
bodemdaling vooral aan de verandering van de bodemhoogte als gevolg van de gaswinning. 
Maar de effecten daarvan vallen in het niet bij de structurele veranderingen die het 
verdwijnen van het veen heeft gehad voor de inrichting van het land.  

 

Hoog en laag  

Per 1 januari 2019 is de gemeente Bedum opgegaan in de nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’. 
Wat Bedum aangaat is die naam wel heel ongelukkig gekozen. Dat zien we op het 
onderstaande plaatje, dat gebaseerd is op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 
Trouwens, ook de naam van de gemeente waaronder Middelstum sinds 1 januari 2021 valt – 
Eemsdelta – is raar. De Eems heeft geen delta (stelsel van aftakkingen van een rivier voordat 
deze in zee uitmondt).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Het lage ‘Tweestromen-
land’ tussen Hunze 

(links) en Fivel 
(rechts) 

 

 

Wat je in het veld niet ziet, zie je wel op de hoogtekaart: tussen Hunze en Fivel, de stad 
Groningen en Middelstum ligt een komvormige laagte. Dat het land ten zuiden van het 
Damsterdiep nóg lager ligt is een in het oog springend feit, maar doet er nu even niet toe. 
Wanneer we wat verder uitzoomen, komt de lage ligging van het Tweestromenland nog 
beter uit. Dat zullen we op een van de volgende plaatjes nog duidelijker zien.  
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Reconstructies van Wim Roeleveld 

De bovenstaande plaatjes zijn gemaakt naar reconstructies in de dissertatie van Wim Roeleveld uit 1974.2 Ze 
geven een beeld van de situatie omstreeks 600 vóór onze jaartelling (boven) en rond het begin van onze 
jaartelling (onder).  

Opvallend zijn de wijde mondingen van de hoofdrivieren van ons Tweestromenland: de Hunze (links) en de 
Fivel (rechts). Langs de zeekant en de zeearmen ligt klei (groen). Tussen de kleizone en het pleistocene zand 
(geel) ligt een band met hoogveen (bruin). Let op het ‘veeneiland’ in het midden. Dat is het gebied tussen 
Tinallinge en Stitswerd. Volgens Roeleveld is dat veen in de tweede helft van het eerste millennium vóór Chr. 
verdwenen. Ik noem dat gebied het ‘Noordelijke Laagland’. 
Roelevelds weergave van de situatie rond het begin van de jaartelling laat zien dat het veeneiland verdwenen is 
en dat de mondingen van Hunze en Fivel van vorm zijn veranderd. De rode stipjes geven de plaatsen aan waar 
bewoningssporen zijn aangetroffen. 

                                                           
2  Gepubliceerd in: W. Roeleveld, ‘The Holocene Evolution of the Groningen Marine-Clay District’ in 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Supplement jrg. 24, 1974 (Den 
Haag 1976) 106 en 109. 
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Sporen van het ‘wold’ op de AHN- 
hoogtekaart 

De grote stippen geven de plaats aan 
van Bedum en Middelstum; de kleine 

stippen markeren de plaatsen met 
‘wold-namen’.  

 

 

Zoals gezegd vinden we de hoge gronden aan de Waddenzee en langs de rivieren; de laagten 
zijn ooit bedekt geweest met een dik veenpakket. Dat is door ontginning en ontwatering 
verdwenen, het maaiveld is gedaald en het gebied is in zijn geheel ‘vernat’. In de voormalige 
veengebieden vinden we een aantal nederzettingen waarvan de naam op ‘–wold’ eindigt.  

Op de plek van Roelevelds ‘veeneiland’ zien we op de hedendaagse hoogtekaart een laagte; 
ten zuiden daarvan (rondom Bedum) is de bodem nog lager en ten zuiden van het 
Damsterdiep is de bodem het laagst. Over dat laatste extreem lage gebied (Duurswold) is 
natuurlijk ook een en ander te vertellen, maar dat valt buiten het bestek van dit verhaal.  

We concentreren ons nu op het lage land tussen de stad Groningen en Middelstum. 
Onderdelen van dit gebied maakten en maken deel uit van verschillende andere gehelen, 
maar er bestaat geen naam die het geheel omvat. In mijn publicaties noem ik dit gebied met 
een zelf bedachte term ‘het Centrale Woldland’. Ook voor het lage land ten noorden van 
Winsumerdiep-Boterdiep bestaat geen officiële naam. Om dat gebied aan te duiden gebruik 
ik de term ‘het Noordelijke Laagland’.  

Bedum ligt zowat in het midden van het Centrale Woldland. Het gebied is in feite de kleiïge 
ondergrond van een groot veencomplex. Zoals gezegd is dat veen verdwenen als gevolg van 
de ontginning. In het laatste kwart van het eerste millennium van onze jaartelling hebben de 
bewoners van nederzettingen op de hoge kwelderruggen en oeverwallen sloten gegraven in 
de richting van het veen. Door de ontwatering werd het veen toegankelijk en kon men het 
gebruiken. Men kon er turf steken en ook kleinschalige landbouw plegen. Door de 
ontwatering en het agrarische gebruik oxideerde het veen in korte tijd. In de laagte die door 
het verdwijnen van het veenpakket is ontstaan ging een soort moerasbas groeien, waarin 
riet, wilgen, elzen en andere waterminnende bomen en planten konden gedijen. Die 



Tweestromenland 2022 
 
 

6 
 

begroeiing werd aangeduid als ‘wold’. ‘Wold’ is dus geen ‘woud’ of ‘bos’. Voor 
houtbestanden werd het woord ‘hout’ of ‘holt’ gebruikt.  

Tegenwoordig is in dit gebied geen veen meer te bekennen en ‘wold’ is er alleen maar op 
enkele plekjes, waar terreinbeheerders de natuur haar gang laten gaan. Maar er zijn nog 
heel wat toponiemen plaatsnamen die herinneren aan de ‘wold-fase’, niet alleen ten zuiden 
van het Winsumerdiep-Boterdiep, maar ook ten noorden ervan. Deze zijn op het plaatje 
aangegeven met kleine rode stippen.  
Ten noorden van dat kanaal – in het Noordelijke Laagland dus – liggen Rodewolt (ten 
noordwesten van Onderdendam) en Stitswerderwolde. Hier lag in de Karolingische periode 
wellicht een moerasbos.  
In het Centrale Woldland – ten zuiden van het Winsumerdiep-Boterdiep – liggen 
Sauwerderwolde, Noordwolde, Zuidwolde, Oost-Bedumerwolde (Ellerhuizen), Lutjewolde 
(Emderwolde), Hemmerwolde, Steerwolde (Stederwolde) en Garmerwolde.  

 

 

 

 

 

 

 

‘Wold’ langs de Kwelderweg 

 

 

Van het moerasbos of ‘wold’ dat zich na het verdwijnen van het veen ontwikkelde, kunnen 
we ons een voorstelling maken door te kijken naar het landschap dat we nu aan de zuidzijde 
van het Lauwersmeergebied zien. Daar is geen bos aangeplant, maar de voormalige kwelder 
is begroeid geraakt met riet, elzen, wilgen en meidoorns. Na het verdwijnen van het veen 
moet het Woldland er ongeveer zo hebben uitgezien. In de laagste en natste gebieden wilde 
alleen riet groeien. Rietmoerassen (‘reitlanden’ of ‘Reitwold’) zien we ten noordwesten van 
Groningen (met het Reitdiep!), ten zuidoosten van de stad en ook ten oosten van Bedum.  

We weten niet precies hoe dik de veenlaag is geweest die zo’n 1000 jaar geleden de lage 
delen van Groningerland bedekte. Maar zeker is wel dat de bodem van veengebieden snel 
daalt, zodra men aan het ontwateren slaat. In het Holme Fenn in East Anglia staat een 
gietijzeren paal die aangeeft dat de bodem daar in 160 jaar maar liefst 4 meter is gedaald: c. 
2,5 cm per jaar! De dikte van de veenlaag in het Centrale Woldland wordt geschat op 1-2½ 
meter. Zo’n pakket kan in de loop van 100 jaar helemaal zijn verdwenen. Die tijd zal zelfs nog 
veel korter zijn geweest wanneer men brandcultuur heeft toegepast.  

Als men aan de randen van het Centrale Woldland en hier en daar langs de veenstroompjes 
in de 8e en 9e eeuw is begonnen met ontwateren, moet de bodem van de ontgonnen 
stukken in de 10e eeuw al zover zijn gedaald, dat het land vatbaar werd voor 
overstromingen. Dat spoort met de bevindingen die zijn opgedaan bij de opgraving ter 
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plaatse van boerderij Westerseweg 2 in Zuidwolde. Daar is men – nadat overstromingen een 
einde hadden gemaakt aan een oudere bewoningsperiode en een nieuwe kleilaag was 
afgezet – in de 11e eeuw opnieuw begonnen met boeren en zijn nieuwe sloten aangelegd.  

We moeten de snelle bodemdaling als gevolg van ontwatering goed in gedachten houden. In 
de loop van enkele decennia kan de bodem in een veengebied zover dalen dat de 
stroomrichting in natuurlijke of gegraven watergangen vanzelf omkeert.  

 

 

 

 

 

 

Grenzen in het Woldland 

De rode lijnen stellen landschapsgrenzen voor,  
de groene is de grens tussen  

het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest en  
het Generale Zijlvest van de Drie Delfzijlen. 

 

Ofschoon het Centrale Woldland tussen Hunze en Fivel één landschapshistorisch geheel 
vormt, heeft het altijd onder verschillende bestuurlijke of administratieve gebieden 
geressorteerd. Het gaat om drie gebieden: de twee Friese ‘landgemeenten’ Hunsingo en 
Fivelgo en het sinds 1040 onder het gezag van de Utrechtse bisschop vallende 
kolonisatiegebied ten oosten van de Hunze. Dat land werd Drenterwolde genoemd en 
hoorde tot het Gorecht. De grenzen tussen de drie gebieden zijn op het plaatje met rode 
lijnen aangegeven.  

Er was ook een waterstaatkundige indeling, maar die viel niet samen met de 
administratieve. De grens tussen de belangrijkste eenheden liep via de groene lijn op het 
bovenstaande plaatje. Deze volgt de dijk die ‘Buursterzuidwending’ werd genoemd en die 
halverwege de 13e eeuw is aangelegd om de waterscheiding te vormen tussen het 
Winsumerzijlvest in het noorden en het Scharmerzijlvest in het zuiden. Ik kom daarop in 
hoofdstuk 5 uitvoerig terug.  

Ook de kerkelijke indeling spoort niet netjes met de bestuurlijke. Het Centrale Woldland viel 
onder drie verschillende dekenaten: Baflo, Usquert en Loppersum. Dat komt ongetwijfeld 
doordat de ontginners van de betreffende delen van het Woldland uit drie verschillende 
richtingen afkomstig waren.  

Het kerngebied van het dekenaat Baflo (groen op het volgende kaartje) is de wierdenrij van 
Ubbega die zich tot aan Warffum voortzet. Het westelijke deel van het Centrale Woldland is 
vanaf het zuidelijke deel van die wierdenrij gekoloniseerd.  
Het kerngebied van het dekenaat Usquert bestaat uit de wierdenrijen vanaf Warffum naar 
het oosten en vanaf Usquert naar het zuiden (tot aan Middelstum; oker op het kaartje).  
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Het kerngebied van het dekenaat Loppersum is de wierdenreeks die op de rechteroever van 
de Fivel naar het noordoosten loopt (tot aan Bierum en Watum; lila op het kaartje). 

 

Dekenaten en kerspelen 

Het kaartje is gemaakt op basis van de in 1962 
uitgegeven Historische Atlas van de provincie 
Groningen van B.W. Siemens en geeft de 
situatie weer zoals ze rond 1500 was.3  
Het tot Fryslân behorende Achtkarspelen is 
weggelaten. De dekenaten of proosdijen zijn 
met verschillende kleuren aangegeven; de 
rode lijnen stellen de kerspelgrenzen voor.  
De hoofdkerken van de dekenaten zijn die van 
Oldehove, Leens, Baflo, Usquert, Loppersum 
en Farmsum. Ook de Groningse Sint 
Maartenskerk is aangegeven.  
 

 
De witte cirkel geeft de ligging van het Centrale Woldland aan. Binnen de cirkel vallen delen van de dekenaten 
Baflo, Usquert en Loppersum. Het kaartje van de kerkelijke indeling suggereert dat het Woldland tussen Hunze 
en Fivel vanuit drie richtingen is aangepakt: vanaf de oostelijke oeverwal langs de Hunze, vanaf de wierden op 
de westelijke oever van de Fivel en vanuit het noorden. 

 

 

 

 

 

De kolonisatie van het Centrale Woldland4 

Op het nevenstaande kaartje geven de 
verschillende kleuren gebieden aan met 
verschillende verkavelingstypen. Het 
lichtgroene gebied heeft een onregelmatige 
blokverkaveling, het groene wordt 
gekenmerkt door een regelmatige 
blokverkaveling, het mosgroene door blok- en 
strookverkaveling en het oranje gekleurde 
land heeft een strookverkaveling.  

 

De op het plaatje aangegeven verkavelingstypen laat ik onbesproken; mij gaat het in dit 
verband om de kleine pijltjes waarmee de makers van het kaartje de richting van de sloten 
hebben aangegeven. Omdat ze zo klein zijn heb ik ze verduidelijkt door middel van een 
drietal grote blokpijlen.  

                                                           
3  In de eerste eeuwen na de kerstening was de situatie anders, maar dit is niet van betekenis voor mijn 

verhaal.  
4  Het plaatje is gebaseerd op een kaart die hoort bij het door Meindert Schroor samengestelde rapport ‘De 

landelijke lijn’ van de PPD Groningen (1987). 
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Twee van de drie bij de bespreking van de kerkelijke indeling genoemde richtingen komen 
overeen met de blokpijlen op dit kaartje. De uitzondering is Bedum. In dit kerspel lopen de 
sloten niet van noordoost naar zuidwest, zoals je zou verwachten. In het grootste deel van 
het kerspel Bedum is de verkaveling noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd.  

Alle kerspelen in het Woldland hebben binnen hun grenzen een uniforme kavelstructuur. De 
enige uitzondering is weer Bedum. Twee stukken van dat kerspel hebben een afwijkende 
oriëntatie. Het eerste stuk is Sauwerderwolde, dat ten westen van het Boterdiep uitstulpt en 
qua percelering overeenkomt met het westelijke deel van het Woldland (kerspelen 
Onderwierum, Westerdijkshorn, Noordwolde en Zuidwolde). Het tweede stukje ligt ten 
oosten van het Kardingermaar en ‘doet mee’ met de verkaveling van het oostelijke deel van 
het Woldland (Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde e.a.). 

De richting van de verkaveling is gefixeerd ten tijde van de zgn. ‘tweede fase’ van de 
ontginningen. Daarmee bedoel ik de periode waarin het ‘wold en reidland’ (moerasbos en 
rietland) werd ontwaterd dat was ontstaan op de plekken waar ten tijde van de eerste 
ontginningsfase het hoogveen was ontgonnen en verdwenen. De eerste ontginningsfase 
kunnen we dateren op de 8e en 9e eeuw, de tweede begint in de 11e eeuw.  

Tijdens de tweede fase konden de structuren van de eerdere ontginningen als uitgangspunt 
dienen voor het ontginningswerk, maar op vele plaatsen zijn die oude structuren 
‘overschreven’ door nieuwe ontwateringssloten. In die gebieden zijn van de eerste periode 
in het veld vrijwel geen restanten meer te zien.  

Zoals gezegd kwamen de ontginners vanaf de wierden en verklaart dat de kavellijnen in het 
westen en het oosten (oeverwallen van Hunze en Fivel). Van die sloten zijn er nog een paar 
herkenbaar. Ik noem ze ‘oersloten’ en zal daar in het volgende hoofdstuk meer over 
vertellen en er ook enkele plaatjes van laten zien. Ten noorden van het Centrale Woldland 
ontbreekt een bewoonde oeverwal van waar sloten naar het veen konden worden gegraven. 
Sommigen verklaren de noord-zuidrichting van de percelering in het kerspel Bedum door te 
veronderstellen dat de Deel en het Deelstermaar (Winsumerdiep-Boterdiep) de 
ontginningsbasis zijn geweest. Ik denk dat het anders is gegaan. Ik vermoed dat de 
kolonisten vanuit het gebied van het latere dekenaat Usquert (wierdenreeks Usquert-
Middelstum) via het water naar het veen zijn gekomen. Het volgende plaatje moet dat 
duidelijk maken.  
 

 
Ook voor Duurswold wordt een dergelijke gang van zaken verondersteld.5 Kolonisten uit de 
omgeving van Loppersum zijn vermoedelijk via de Fivel stroomopwaarts getrokken en hebben 
stukjes veen aangepakt. Het zou me niet verbazen wanneer de naam ‘Duurswold’ niet alleen in 
taalkundige, maar ook in historische zin samenhangt met Duursum of Duirsum (‘Duurts heem’) op 
de oostelijke Fiveloever (nu boerderij Stedumerweg 26 onder Loppersum). Dat lijkt me een 
plausibeler verklaring dan die van Wobbe de Vries, die de naam Duurswold afleidt van het 
Oudfriese diar (beest).6  
 

                                                           
5  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) 107. 
6  W. de Vries, Groninger plaatsnamen (Groningen/Batavia 1946) 298. 
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Geulen, Deelstermaar, Dellekanaal en Fivel 

1.  Fraamklap 
2.  Boerdam 
3. Oldfort 

Het Deelstermaar en het Dellekanaal zijn aangegeven met een lichtblauwe kronkellijn. De kronkels in deze 
watergang zijn ontstaan doordat eb en vloed er vrij spel hadden. De kronkelende blauwe lijn rechts stelt de 
Fivel voor. Met blauwe stippellijnen zijn sporen van verdwenen waterlopen aangegeven.  
 

De AHN-hoogtekaart vertoont sporen van waterlopen die geen verband houden met de 
verkaveling en dus uit een vroegere (of latere) periode moeten stammen. Het grootste deel 
van de oudere sporen is onder jongere klei-afzettingen verdwenen. Ik heb die sporen op het 
bovenstaande kaartje aangegeven met blauwe stippellijnen.  

De kleuren van dit plaatje brengen de specifieke afwateringsproblematiek van Groningerland 
heel precies in beeld, maar passen niet bij de situatie in het eerste millennium. Het blauwe 
en groene gebied was toen hoger – want bedekt met veen – en het gele en bruine gebied 
lager – want nog niet zo hoog opgeslibd. In de veenperiode stroomde het water in de 
gemarkeerde waterlopen van zuidwest naar noordoost. Later, toen in verschillende fasen 
aan de zeekant nieuw slib werd afgezet, keerde de stroomrichting vanzelf om. Het water liep 
vanuit het noordoosten naar het zuidwesten. Het woldland werd ‘inpendig’. Dat wil zeggen: 
het water kon er wel in, maar niet meer uit.  

In de eerste ontginningsfase zijn de gemarkeerde natuurlijke waterstroompjes waarschijnlijk 
benut door kolonisten die vanaf de oever- en kwelderwallen in de dekenaten Usquert en 
Loppersum het veen in trokken. Van één van de genoemde natuurlijke stroompjes bestaat 
nog altijd een overblijfsel: het Terlaanstermaar. Op deze watergang kom ik terug.  
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Met een lichtblauwe kleur zijn twee kunstmatige watergangen aangegeven: het oostelijke 
deel ervan noem ik ‘Dellekanaal’, voor het westelijke gebruik ik – in navolging van oude 
teksten – de term ‘Deelstermaar’.  

Het Dellekanaal bestaat allang niet meer en heeft langs de huidige Delleweg gelopen, tussen 
de Westerwijtwerderhorn of de Pomp in het westen en Oldfort7 in het oosten. Het is 
waarschijnlijk in de 9e of zelfs 8e eeuw gegraven om het water uit het binnenland naar de 
Fivel af te voeren. De aanleg ervan was noodzakelijk geworden door het dichtslibben van de 
waterloopjes die naar de Fivelboezem hadden gelopen. De hoogtekaart laat zien dat het 
Dellekanaal als het ware de as vormt van een langgerekte rug. Die rug is ontstaan doordat 
slibhoudend zeewater vanuit de Fivelbaai via het Dellekanaal ver in westelijke richting kon 
binnendringen. Dat het Dellekanaal ooit een open zeearm is geweest kunnen we ook zien 
aan de kronkels die het oude tracé vertoont en die door in- en uitstromend zeewater 
moeten zijn ontstaan.  

Het Deelstermaar (het stuk Boterdiep tussen Onderdendam en Fraamklap en het 
Westerwijtwerdermaar tussen Fraamklap en de Westerwijtwerderhorn) lijkt mij wat jonger 
dan het Dellekanaal. De loop van het meest westelijke natuurlijke stroompje, dat tussen de 
werkplaats van Siemon Winter (Jaagpad 5) en Café Tuitman bij Fraamklap in het 
Deelstermaar komt, doet vermoeden dat het water ervan, net als dat van de andere 
stroompjes, oorspronkelijk in de richting van het Fivelbekken heeft gelopen. Mogelijk is al 
vroeg – te denken valt aan de 10e eeuw – vanaf het westelijke uiteinde van het Dellekanaal 
bij de Pomp een watergang in westelijke richting gegraven (het ‘Deelstermaar’). Het is ook 
mogelijk dat bij de Pomp een natuurlijke priel heeft gelopen die in westelijke richting is 
verlengd. In elk geval is deze watergang in verbinding gebracht met een tochtsloot die ten 
westen van Winsum in een bocht van de Hunze uitkwam (het huidige Winsumerdiep en 
Reitdiep). Zo kan het ‘Karolingische kanaal’ zijn ontstaan dat volgens Halbertsma en De Cock 
tussen Eems en Hunze is gegraven.8  

Het Dellekanaal kan niet heel lang hebben gefunctioneerd, al is er wel reden om aan te 
nemen dat het dichtslibben van de Fivelboezem pas tegen het einde van de 11e eeuw 
zodanige vormen heeft aangenomen, dat de waterafvoer uit het binnenland werd 
gehinderd. Het verstopt raken van het Dellekanaal – dat vanwege zijn ligging zelfs al eerder 
zal zijn dichtgeslibd dan de Fivel zelf – heeft vérstrekkende gevolgen gehad voor de 
waterhuishouding in centraal Groningen, de ontwikkeling van het landschap en de 
bestuurlijke infrastructuur.  

                                                           
7  GPS 53.334003, 6.713146; Monumentnummer 45978 (‘Terrein waarin overblijfselen van een borg of een 

fort. Datering: middeleeuws.’). 
8  J.K. de Cock, ‘De middeleeuwen’, in: Historie van Groningen, Stad en Land (Groningen 1976) 593-612 en H. 

Halbertsma, ‘De Groninger Delf Nederlands oudste gegraven waterweg?’ in het Nieuwsblad van het 
Noorden van 7 februari 1976. 
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Een spoor tussen Bedum en Toornwerd  

Ten oosten van Bedum is het nog zichtbare 
stuk van het Terlaanstermaar aangegeven 
met een kromme donkerblauwe lijn; de 
lichtblauwe lijn markeert een spoor dat ouder 
moet zijn dan het Deelstermaar, dat hier 
samen met het Winsumerdiep en het 
Dellekanaal met een donkerder blauwe lijn is 
gemarkeerd.  
De rode vlekken en stippen geven 
kunstmatige verhogingen aan.  
 

Niet alle sporen uit de tijd van de ‘eerste fase’ zijn ‘overschreven’ door de jongere 
verkaveling. Hier en daar zijn nog overblijfselen te zien die uit een oudere periode moeten 
dateren. De geulen die we op de hoogtekaart zagen horen daarbij. Ook de oude 
kadasterkaart laat sporen zien die niet bij de huidige verkaveling passen en ouder moeten 
zijn. Verder vertoont de verkaveling zelf ook aanwijzingen die een volgtijdigheid doen 
vermoeden.  

Zojuist is gezegd dat de uit het noordoosten komende kolonisten onder meer via het 
Terlaanstermaar het veen kunnen zijn binnengetrokken. Daarbij past de percelering in de 
directe omgeving van die watergang. Deze is wat rommeliger dan in het ten noorden 
aansluitende gebied en wekt daardoor een oudere indruk. Zouden deze kleinere percelen 
hun oorsprong hebben in de eerste ontginningsfase? Je kunt je voorstellen dat de kolonisten 
die hier hebben gewerkt in reactie op de bodemdaling en vernatting van hun landerijen hun 
woonplaatsen hebben opgehoogd met kleizoden en dat op die manier de bultjes zijn 
ontstaan die we ten noorden van het Terlaanstermaar zien. Op het kaartje zijn ze 
aangegeven met rode vlekjes. In ‘de tweede fase’ zou dan, in aansluiting op de oudere 
percelering, de wat grootschaliger en regelmatiger verkaveling van het verder naar het 
noorden gelegen gebied tot stand zijn gekomen.  

Het ten zuiden van het Terlaanstermaar gelegen land ligt nog lager dan dat ten noorden 
ervan. Dat lage land moet lange tijd een onbruikbaar rietmoeras zijn geweest. Het heet niet 
voor niets ‘het Reitland’. We mogen aannemen dat de herontginning van deze natte streek 
als laatste is aangepakt.  

Het op het plaatje met een lichtblauwe lijn gemarkeerde spoor kan het overblijfsel zijn van 
een sloot die in een periode dat hier nog veen lag de verbinding vormde tussen het 
wierdenland in het noorden en het veen in het zuiden. Ik noem deze veronderstelde sloot 
‘Fraamtocht’. Deze situatie lijkt op die ten zuiden van de Fivelbaai. Ook daar zijn sloten vanaf 
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de wierdendorpen naar het veen van Duurswold gegraven.9 En net zoals daar in Fivelgo 
heeft men hier in Hunsingo min of meer dwars op deze sloot een afwateringskanaal moeten 
graven om het water af te voeren dat zich verzamelde in de lage strook tussen de hoge 
wierdenzone en het resterende veen. In Fivelgo is op die manier de Delf (later Damsterdiep) 
tot stand gekomen, hier gaat het om het Deelstermaar dat later onderdeel van het 
Boterdiep is geworden. 

Degenen die het gebied kennen, zullen hebben gezien dat de lichtblauwe lijn getrokken is 
langs het tracé van het Boterdiep (‘Oudemaar’) tussen Middelstum en Fraamklap, een stuk 
van de Fraamweg en de Lageweg. Ik neem aan dat het uit het veen afkomstige water 
aanvankelijk via deze ‘Fraamtocht’ noordoostwaarts heeft gelopen en via het 
Hogepandstermaar en het Startenhuistermaar in de Fivelbaai uitkwam.  

Er is over de verkaveling van het hele Woldland veel te vertellen (en te speculeren). Ik 
beperk me nu tot het noordelijke deel ervan en bespreek enkele hoofdstructuurlijnen. Het 
volgende plaatje laat ten noorden van Bedum een mengeling zien van rationele patronen en 
een kleinschalige percelering met een wat rommelig karakter. De hoofdrichting is 
noordnoordwest-zuidzuidoost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen Bedum en Fraamklap 

De groene lijn is de kerspelgrens van Bedum, de 
rode stippen markeren de locaties van de onlangs 

gesloopte boerderij Ter Laan 31 (onder) en 
Rodeschool (boven). De veronderstelde loop van de 

‘Fraamtocht’ is met een vaag lijntje aangegeven.  

 

Het op dit plaatje met een rode kleur gemarkeerde gebied heeft voornamelijk parallel 
lopende kavellijnen. Het grootste deel van dit blok, waarbinnen ook de Aduarder uithof 
Rodeschool ligt, valt onder het kerspel Middelstum. Het groen gekleurde gebied wordt 
gekenmerkt door gérende kavellijnen: de kavelstroken zijn aan de noordzijde wat smaller 
dan die aan de zuidzijde. Het géren van de kavellijnen zou erop kunnen wijzen dat dit blok 
                                                           
9  De Wijmers, het Oosterwijtwerdermaar met zijn verlengde, het Garreweerstermaar, en het 

Uitwierdermaar met zijn verlengde, het Eelwerdermaar. Zie daarvoor Landschap lezen 4, ‘Delf en 
Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader’, in het bijzonder hoofdstuk 4.2, ‘Delf’ op  
www.vanlauwerstoteems.nl.  
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wat later is ingedeeld dan het ‘Rodeschoolblok’. De blokken met parallelle en gérende 
kavelstroken zijn niet netjes van elkaar gescheiden; de twee patronen gaan min of meer in 
elkaar over. 
Hierbij moet aangetekend worden dat de kavellijnen in het gérende blok niet in een 
herkenbaar punt samenkomen. Ze zijn dus niet op één punt geraaid. De gérende verkaveling 
heeft waarschijnlijk te maken met de loop van de Stadsweg/Lageweg en het Boterdiep 
tussen Onderdendam en Bedum. Ik kom daarop terug.  
Het onderste rode rondje markeert de plaats van de ingestorte boerderij Ter Laan 31, die op 
een bultje lag ten noorden van het Terlaanstermaar. Een lijn die vanaf dit bultje op Warffum 
loopt10 vormt de grens tussen het ‘Rodeschoolblok’ met zijn parallelle kavelsloten en het 
gebied waarin de verkaveling geert.  
De rode cirkel in het midden van het plaatje geeft de plek aan waar de Lageweg een sprong 
maakt op de lijn die de genoemde verkavelingsblokken van elkaar scheidt. Het huidige 
fietspad tussen Bedum en Fraamklap volgt over 140 meter deze lijn. Deze verspringing en 
het feit dat de landweg tussen deze plek en Fraamklap een viertal knikken vertoont wijzen 
op de ouderdom van het spoor: hier is een oude structuurlijn ‘overschreven’ door de 
verkaveling van ‘de tweede fase’.  

Samen met de kerkelijke indeling wijzen de besproken sporen erop dat er verband is tussen 
dit deel van het Woldland en het gebied van het dekenaat Usquert. Op het onderstaande 
plaatje laat ik de merkwaardige vorm van het kerspelgebied van Middelstum zien. Dat wijst 
in dezelfde richting.  

 

 

 

 

 

 

 

Middelstum en aangrenzende kerspelen 

Het kerspelgebied van Middelstum heeft een rode 
kleur. Direct ten noorden ervan ligt Toornwerd. 
Verder (vanaf het noorden met de klok mee): 
Kantens, Startenhuizen, Huizinge, Westerwijtwerd, 
Bedum en Menkeweer.  
 

 

Net als Kantens en Toornwerd heeft het grootste deel van het kerspel Middelstum een west-
oost georiënteerde langgerekte vorm. Die zien we ook bij de dorpen op de oostelijke 
oeverwal langs de voormalige Hunze (Ranum, Obergum en Winsum). Dat komt doordat de 
wierdebewoners ook de lagere gronden ten westen en oosten van hun wierde zijn gaan 
benutten en hun nederzettingen dienovereenkomstig hebben uitgebreid.  

                                                           
10  In eerdere studies heb ik ten onrechte een grote betekenis toegekend aan de oriëntatie op Warffum.  
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Het zuidwestelijke aanhangsel van het kerspel Middelstum, dat de plaatselijke benaming 
‘Rodeschool’ draagt en in 1594 vrijwel geheel in het bezit was van het convent van Aduard, 
ligt in het voormalige woldland, net zoals het zuidwestelijke deel van het kerspel 
Westerwijtwerd. 
Ik vermoed dat Bedum, Westerwijtwerd en Huizinge behoord hebben tot een veel grotere 
parochie die het zuidelijke deel van het dekenaat Usquert omvatte en die wellicht als één 
geheel van de ‘oerparochie’ Usquert is afgesplitst. Ook Middelstum, Toornwerd en mogelijk 
ook Kantens zullen daarvan deel uitgemaakt hebben.  

In het ten westen van Westerwijtwerd gelegen stuk van het Centrale Woldland liggen alleen 
de hoogten van Rodeschool, die waarschijnlijk reeds in het begin van de 13e eeuw in het 
bezit van Aduard zijn gekomen. Wellicht is het ontbreken van andere bewoonde wierden in 
dit gebied de reden dat het bij Middelstum is gebleven. In elk geval bevestigt dit 
‘aanhangsel’ de gedachte dat de kolonisten die dit gebied tot ontwikkeling hebben gebracht 
uit de richting van Middelstum kwamen.  
 

  
Met het ‘Rodeschoolblok’ is wel iets vreemds aan de hand dat nader uitgezocht zou moeten 
worden.  
Er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat het Middelstumer ‘aanhangsel’ eerder onder 
Toornwerd heeft geressorteerd. Zo lezen we in een akte van 1453 dat de Woltematil (nu de 
Stenen Pijp in de Fraamweg) in het ‘Toornwerder hamrik’ gelegen is. De Toornwerder zijl-eed, 
onderdeel van de Schepperij Ewsum in het Winsumerzijlvest, was 4 à 5 keer groter dan de 
Middelstumer zijl-eed en strekte zich uit over een gebied ten noorden en zuiden van het latere 
Boterdiep.  
Ook het feit dat de onder de voormalige gemeente Middelstum behorende landerijen ten 
noorden en westen van het Boterdiep (‘Anderwereld’) in het kadaster werden aangeduid met de 
plaatselijke benaming ‘Toornwerd’ wijst erop dat Toornwerd vroeger veel groter moet zijn 
geweest.  
Middelstum zou zijn naam kunnen danken aan het feit dat het ’t middelste heem was tussen de 
wierden van Toornwerd en Westerwijtwerd.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rodeschool vanaf de 
Fraamweg 
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De nu (gedeeltelijk afgegraven) wierden van Rodeschool waren de kern van het Aduarder 
land in deze streek. Mogelijk is de Aduarder uithof ontstaan op de plaats van een 
randveenontginning uit de 9e eeuw, is de bodem hier gedaald en vernat en hebben de 
bewoners hun nederzetting opgegeven. Dat is het scenario dat we aan de Westerseweg 
onder Zuidwolde tegenkwamen. En net zoals daar kunnen op de plek van Rodeschool 
kolonisten in de 11e eeuw opnieuw aan de gang zijn gegaan en ‘podia’ hebben opgeworpen 
om het water de baas te blijven. Denkbaar is dat de laatste particuliere eigenaar van deze 
grond zijn bezittingen in de 13e eeuw aan Aduard heeft geschonken.  

 

 

Samenvatting hoofdstuk 1 

De hoogtekaart laat zien wat je in het veld niet kunt waarnemen: de lage ligging van het 
gebied tussen de stad Groningen, Winsum en Middelstum. Hier, in het ‘Tweestromenland’ 
tussen de Hunze in het westen en de Fivel in het oosten, heeft een veenpakket gelegen dat 
verdwenen is als gevolg van ontwatering en ontginning. Dat is waarschijnlijk in het laatste 
kwart van het 1e millennium gebeurd.  
De ontginners waren vanaf hun nederzettingen op de oever- en kwelderruggen in het 
westen en oosten rechtstreeks of via natuurlijke waterlopen het veen in getrokken. Aan de 
kerkelijke indeling van het gebied valt af te lezen hoe dat in zijn werk is gegaan.  
Als gevolg van de ontginningen daalde de bodem, trad vernatting op en raakte het gebied 
bedekt met riet en moerasbos: het Centrale Woldland.  
Ondertussen ging het proces van opslibbing aan de zeekant voort en werd ook het gedaalde 
voormalige veengebied met nieuwe lagen klei bedekt. Riviertjes die eerder water naar zee 
hadden afgevoerd, hielden als gevolg daarvan op te functioneren. Het Dellekanaal en het 
Deelstermaar zijn mogelijk gegraven in reactie op de veranderende omstandigheden en 
bedoeld om water vanuit het binnenland naar zee af te voeren.  
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 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Woldland met enkele 
oude kanalen 

 

Op dit kaartje zijn behalve de Hunze, de Fivel en de nog open Fivelboezem ook enkele 
kunstmatige waterlopen ingetekend die in open verbinding met de zee stonden en daardoor 
kronkels vertonen: het Winsumerdiep, het Deelstermaar (het westelijke deel hiervan heet 
nu Boterdiep, het oostelijke Westerwijtwerdermaar), het Dellekanaal (bestaat niet meer) en 
de Delf (nu Damsterdiep). Deze kanalen dateren uit het eerste millennium en zijn gegraven 
om de lage landen tussen het wierdenland en het nog onontgonnen veen te ontwateren.  
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In het vorige hoofdstuk noemde ik al een sloot die nog vóór het graven van het Deelstermaar 
vanuit het wierdenland naar het veen kan zijn gegraven: de ‘Fraamtocht’. Er zijn meer van 
deze sloten geweest. Deze zien we op het volgende kaartje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woldland met 
‘oersloten’ 

 
 

Via deze sloten kon water uit het veen rechtstreeks naar de Hunze en de Fivel stromen. Ook 
zijn er een paar sloten die wel dezelfde functie hebben gehad, maar niet rechtstreeks op 
Hunze of Fivel uitkwamen. Wat dit aangaat is het van belang op te merken dat de situatie ter 
weerszijden van het Woldland hetzelfde is.  
Op dit plaatje zijn van linksonder met de klok mee de volgende kunstmatige waterlopen 
ingetekend:  
 

Beijumerzuidwending 
Zuidwoldertocht 
Arwerdertocht 
Wetsingermaar 
‘Fraamtocht’ 

Kardingermaar/Maarvliet 
‘Fledderboschtocht’ 
‘Maljehornstertocht’ 
‘Tenpostertocht’ 
Wijmers

Van de rechtstreeks op Hunze en Fivel lozende ‘oersloten’ bespreek ik alleen de 
Arwerdertocht, de ‘Fledderboschtocht’ en ‘Tenpostertocht’. Dan blijven er nog twee sloten 
over die met een van de oude kanalen in verbinding stonden: de ‘Fraamtocht’ en het 
Kardingermaar/Maarvliet. De Fraamtocht hebben we in het vorige hoofdstuk al gezien; het 
Kardingermaar/Maarvliet komt in dit hoofdstuk aan bod. 
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Zuider Sauwerdertocht – Arwerdertocht vanaf 
de Reitdiepsdijk 

 

 

De eerste ‘oersloot’ die we bekijken is de Zuider Sauwerdertocht waarvan de oostelijke 
voortzetting Arwerdertocht heet en die in een rechte lijn helemaal doorloopt tot aan het 
Boterdiep. Alleen de meest westelijke 150 meter van deze tochtsloot wijken van de rechte 
lijn af.  
Op dit plaatje zien we dat westelijke uiteinde van ‘de Tocht’. We kijken vanaf de Reitdiepsdijk 
naar het oosten (juni 2015; het Groninger Landschap was toen bezig met de herinrichting 
van dit gebied).  

De sloot is waarschijnlijk gegraven toen de bewoners van de wierdenrij van Ubbega 
begonnen met het ontwateren van het ten oosten van hun woonsteden liggende 
veengebied. Hier mondde het daaruit afkomstige water in de benedenloop van de Hunze uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Zuider Sauwerdertocht-
Arwerdertocht op de  

AHN-hoogtekaart  

De Oude Ae en Wolddijk zijn enigszins 
aangezet. 

  

 

In zijn volle lengte is deze ‘oersloot’ 6400 meter lang. Hij vormt de kerspelgrens tussen 
Sauwerd in het noorden en Adorp in het zuiden. Tussen de Oude Ae en het Boterdiep ligt de 
grens tussen Bedum (noord) en Noordwolde (zuid) op deze lijn. Het Boterdiep ligt als een 
hoge streep op deze hoogtekaart.  
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De Oude Ae vormt ten noorden van Arwerd een scherpe grenslijn tussen hoger (links) en 
lager land (rechts). Het hoogteverschil bedraagt ongeveer 30 cm. Ten zuiden van Arwerd is 
dat niet het geval. Daar doet het patroon denken aan een brede inbraak. Overstromingen 
hebben hier aan weerszijden van de Oude Ae en zelfs tot voorbij de Wolddijk (op de AHN 
slechts vaag te zien en op dit plaatje enigszins aangezet) sediment gedeponeerd. Ze hebben 
zowaar oeverwallen doen ontstaan. Dit alles duidt er – niet zo verrassend – op dat zich 
zware overstromingen hebben voorgedaan in de periode tussen het graven van de Oude Ae 
(9e eeuw?) en de aanleg van de Wolddijk (13e eeuw).  

Het hoogteverschil ter weerszijden van de Oude Ae ten noorden van Arwerd maakt duidelijk 
dat de Oude Ae als barrière voor het slibhoudende water heeft gefunctioneerd. Het 
binnenkomende water is blijkbaar door de Oude Ae effectief noordwaarts afgevoerd, zodat 
het ten oosten daarvan gelegen land niet met nieuwe lagen klei bedekt kon worden. Iets 
dergelijks zien we ook aan de oostzijde van het Centrale Woldland. Daar vormt het zuidelijke 
deel van het Westerwijtwerdermaar de scheiding tussen hoge gronden in het oosten en lage 
in het westen.11 In beide gevallen lijkt de opslibbing het gevolg van overstromingen die in de 
oudere bodemkundige literatuur in verband worden gebracht met de transgressies 
‘Duinkerke IIIa’ (850-1000) en ‘Duinkerke IIIb’ (na 1100). Tijdens de laatste transgressie zou 
ook het Woldland met een laag klei zijn bedekt.12  

Het inbraakspoor ten zuiden van de Arwerdertocht is geen echte geul, al lijkt het daar wel 
op. Het beeld van een geul ontstaat doordat ter weerszijden een oeverwal is afgezet. 
Overigens zijn de hoogteverschillen niet echt groot: meestal gaat het om niet meer dan 
enkele tientallen centimeters. Wanneer we verder zouden inzoomen op de hoogtekaart 
blijkt er een compleet netwerk van kleine kronkelende kreekjes te zijn.  

Overigens correspondeert de vorm van de gesignaleerde ‘geul’ met verschillen in 
grondsoorten. We zullen dat op een volgend plaatje zien.  

 
 

 

 

 

 

 

 
De Arwerdertocht en de Poel in de Wolddijk 
op de AHN-hoogtekaart 

                                                           
11  Zie p. 78. 
12  Bodemkaart van Nederland Schaal 1:50000; Toelichting bij kaartblad 7 West Groningen (Wageningen 

1973) 39-40.  
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Rond 1200 is de Wolddijk aangelegd, waarover straks meer. Halverwege de dertiende eeuw 
(1249?) is deze Wolddijk doorgebroken op de plek waar deze dijk de Arwerdertocht kruiste. 
De blauwe lijn geeft de loop aan van de ‘oersloot’ waarop nu de Arwerdertocht en 
Sauwerder Zuidertocht liggen. De tocht loopt door het hart van de Poel. 
Op de hoogtekaart geeft een blauwgroene vlek de plaats aan waar het binnenstromende 
water een diepe kolk heeft uitgeschuurd. Toen de Wolddijk moest worden hersteld heeft 
men de nieuwe dijk op de steile westelijke rand van het gat gelegd. 

De dijkdoorbraak op deze plaats is veroorzaakt door de aanwezigheid van de ‘oersloot’. Het 
zeewater kon hierlangs met meer kracht dan elders het land binnenkomen en heeft extra 
druk op de Wolddijk gezet waar deze de sloot kruiste.  

 

 

 

 

 

 

 

De Arwerdertocht op de bodemkaart 

Op de bodemkaart zien we een 
‘afdruk’ van overstromingen waarbij 

zeewater tot in het Woldgebied 
doordrong.  

 

 

 

 

 

 

 

De Arwerdertocht bij de Poel 

We kijken in oostelijke richting; de 
bomen aan de horizon staan langs het 

Boterdiep. 
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De Arwerdertocht ten westen van de Poel 

 

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 
(met de Poel) liggen aanzienlijk hoger dan het Centrale Woldland (rechts van De Poel).  
 

 

Een veenlaag die wordt ontwaterd verdwijnt wonderbaarlijk snel. Het is daarom goed 
denkbaar dat de sloot slechts enkele decennia het doel gediend heeft dat de landgebruikers 
voor ogen hadden: rechtstreekse lozing vanuit het veen op de benedenloop van de Hunze. 
Ze zullen al spoedig hebben gemerkt dat het water in de Sauwerder- en Wetsingermeden 
niet naar het westen wilde afstromen en dat het zich verzamelde in de strook tussen de 
oeverwal en het resterende veen. In Ubbega is de oplossing gevonden door het graven van 
de Oude Ae. We zullen zien dat aan de oostzijde van het Centrale Woldland dezelfde functie 
werd vervuld door een vermoedelijk natuurlijke waterloop die onderdeel is geworden van 
het Westerwijtwerdermaar.   
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Voor de goede orde zij opgemerkt dat de Arwerdertocht pas tot aan het Boterdiep zal zijn 
doorgetrokken, toen de wateroverlast in de laagte tussen de wierdenrij en het onontgonnen 
veen was verholpen.  

Dit is voldoende voor de westzijde van het Woldland. We gaan nu naar het oosten: het 
stroomgebied van de Fivel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bewoningssporen uit de 
Romeinse tijd in de buurt 
van Stedum, ingetekend 
op de AHN-hoogtekaart 

Rechtsboven zien we het 
spoor van de kronkelende 

loop van de Fivel.  

 

De archeologe Marijke Miedema heeft onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis 
van Fivelgo. Aan een van haar studies heb ik de gegevens ontleend voor het maken van het 
bovenstaande kaartje, waarop met rode stippen de plekken zijn aangegeven waar 
bewoningssporen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen.13  
Het ligt voor de hand dat er veen gelegen heeft in de strook ten zuiden van de rij 
nederzettingen tussen de Eemshavenweg (N46) en Hemert. Als dat inderdaad zo is, kan dit al 
voor een deel verdwenen zijn door toedoen van de bewoners van de hier aangegeven 
nederzettingen. Op een enkele uitzondering na zijn alle aangegeven nederzettingen na de 4e 
eeuw verlaten en pas veel later weer opnieuw bewoond geraakt. In de tussentijd hebben 
zich nieuwe kleilagen afgezet, ook in de ‘afgeveende’ strook.  

De ‘nieuwe’ kolonisten die hier in de 8e en 9e eeuw aan de slag gingen zullen deze naar het 
zuidwesten afhellende strook als hooiland hebben gebruikt. Ten zuiden ervan lag het nog 
ongerepte hoogveen van het Centrale Woldland. Als gevolg van deze situering moet zich 
water in deze strook hebben verzameld. Het lijkt erop dat zich in deze strook een natuurlijke 
watering bevond die evenwijdig liep aan de rug waarop Lutjewijtwerd en enkele andere 
oude nederzettingen liggen. Deze natte strook werd pas bruikbaar nadat de watering – nu 
onderdeel van het Westerwijtwerdermaar – was aangesloten op het 
Kardingermaar/Maarvliet, dat het water naar het Dellekanaal afvoerde. Pas daarna konden 

                                                           
13  M. Miedema, ‘West-Fivelingo 600 v. Chr.-1900 n. Chr.; archeologische kartering en beschrijving van 2500 

jaar bewoning in Midden-Groningen’, in: Palaeohistoria 41/42 (1999/2000) 237-445. 
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de sloten die de bewoners van de hoge nederzettingen toegang gaven tot het veen, dieper 
het Woldland in worden gegraven.  

 
 

 

 

 
 
 
 
Sporen van ‘oersloten’ bij Stedum op 
de AHN-hoogtekaart 

1. De Weer 
2.  Vlierbosch 
3. Jensemaheert 
4. Barnhoeve 
 

 

In het op dit kaartje afgebeelde gebied is in de jaren 70 een ingrijpende ruilverkaveling 
uitgevoerd, waardoor de fijnmazige verkaveling van het land is opgeruimd. De hoogtekaart 
bewaart echter de sporen van de oude percelering.  

Het bovenste pijltje wijst naar de plaats waar de ‘Fledderboschtocht’ in de Fivel uitkwam, 
het rechterpijltje duidt de monding aan van de ‘Maljehornstertocht’. Ook tussen deze twee 
sloten mondt een watergang in de Fivel uit, maar deze loopt niet door tot in het Woldland. 

De namen ‘Fledderboschtocht’ en ‘Maljehornstertocht’ zijn geen officiële toponiemen. Ik 
heb ze van bestaande toponiemen afgeleid om deze naamloze watergangen te kunnen 
aanduiden. De naam ‘Fledderboschtocht’ is ontleend aan de boerderij ‘Fledderbosch’. De 
oude boerderij van die naam heeft gestaan op de plek van het rode stipje; in 1844 is ze 
verplaatst naar de huidige plek (nr. 2). Ze heet nu ‘Vlierbosch’, de ‘Hollandse’ versie van 
‘Fledderbosch’. De Fledderboschtocht liep tussen de oude en nieuwe locatie van de 
boerderij door. Verder naar het zuiden passeert de tocht de Jensemaheert en de Barnhoeve.  
De naam van de ‘Maljehornstertocht’ is ontleend aan een hoogte die aan deze watergang is 
gelegen en in de Romeinse tijd al bewoond was.14 Onderdeel van mijn ‘Maljehornstertocht’ 
is een sloot die bij het Noorderzijlvest bekend is als ‘Nittersumertocht’. 

Het op het volgende plaatje zichtbare gedeelte van het Damsterdiep is oorspronkelijk 
gegraven als tochtsloot die water vanuit het Woldland ten noorden van de Grasdijk naar de 
Fivel moest brengen. Toen in 1424 het Groninger Oosterhamrik in het Scharmerzijlvest werd 
ingelaten, moesten de Groningers een nieuw afwateringskanaal graven tot aan dit punt. Hier 
sloot het ‘Groningerdiep’ aan op de reeds bestaande watergang van Dijkshorn naar Ten Post. 
Zo is het Damsterdiep tussen Oosterhoogebrug en Oosterdijkshorn tot stand gekomen.15   

                                                           
14  Miedema (1999/2000) 327. 
15  Groningen en het Drentse water 8 (‘Alle kanten op’) en Landschap lezen 4 (‘Delf en Damsterdiep. Van 

tochtsloot tot levensader’) op www.vanlauwerstoteems.nl.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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‘Tenpostertocht’: nu 

Damsterdiep tussen 

Dijkshorn en Ten Post 

 

Op het volgende plaatje zien we dat er naast de ‘Tenpostertocht’ nog een paar andere sloten 
zijn die parallel aan elkaar lopen en in de voormalige Fivelkronkel bij Ten Post lijken uit te 
monden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Parallelle sloten tussen Ten 
Boer en Ten Post  

 

 

 

Ik denk dat we het Kardingermaar/Maarvliet een ‘hybride oersloot’ kunnen noemen. Het 
adjectief ‘hybride’ is hier op zijn plaats, aangezien deze watergang het water uit het veen 
niet naar de Hunze of de Fivel bracht, maar naar het Dellekanaal. We zagen eerder dat dat 
kanaal waarschijnlijk al in de 9e of zelfs 8e eeuw gegraven is om water uit verstopte 
veenstroompjes naar de Fivel af te voeren.  

De oriëntatie van het Kardingermaar/Maarvliet is waarschijnlijk afgeleid van de grenssloot 
tussen de nederzettingen Huizinge en Westeremden. Deze sloot heet nu Maarvliet. Ten 
zuiden van Huizinge stroomde het water in die sloot naar het zuiden, naar het Dellekanaal, 
ten noorden van de nederzetting liep het naar een priel die in de Fivelbaai uitkwam.  
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Huizinge, Westeremden en het 
Kardingermaar/Maarvliet 
 

 

Het Kardingermaar ligt in het verlengde van de grenssloot tussen Huizinge en Westeremden. 
De lijn van het Kardingermaar/Maarvliet verspringt een beetje op het Dellekanaal, maar dat 
is te verklaren door de breedte die deze in open verbinding met de zee staande waterloop 
moet hebben gehad.  

Het Kardingermaar/Maarvliet voerde niet alleen water uit het veen af, maar vormde ook de 
verbinding tussen de nederzettingen op de kwelderwallen en hun kolonies in het veen 
(Stedum en Westeremden, Stederwolde of Steerwolde en Emderwolde of Lutjewolde).  

De rode stipjes in het Woldland stellen kleine podia voor, die vermoedelijk ter plaatse van 
reeds bestaande nederzettingen zijn opgeworpen toen de omstandigheden ten gevolge van 
de bodemdaling slechter werden en het lage land te lijden had van overstromingen. Vele van 
die stipjes zijn in verbinding te brengen met waterlopen die in de veenperiode bevaarbaar 
moeten zijn geweest.  

Op dit plaatje is het Kardingermaar in zuidwestelijke richting doorgetrokken tot het punt 
waar de kerspelen Zuidwolde, Bedum en Thesinge aan elkaar grensden. Dit eindpunt is 
waarschijnlijk pas na verloop van langere tijd bereikt. Gezien de ligging van de kolonie 
Steerwolde (Stederwolde, ten noordwesten van Thesinge) mogen we aannemen dat de sloot 
in de 11e eeuw al tot zover was gevorderd.  

Voor de oriëntatie en plaats van het zuidwest-noordoost lopende deel van het 
Kardingermaar en het in het verlengde daarvan liggende Maarvliet heb ik in de loop van de 
tijd verschillende verklaringen bedacht. Zo zou de oriëntatie ervan kunnen zijn bepaald door 
een loodlijn te zetten op de lijn die de kerken van Zuidwolde en Garmerwolde met elkaar 
verbindt. De geografische lengte van de watergang – tevens grens tussen Hunsingo en 
Fivelgo – zou dan zijn afgeleid van de veronderstelde voorde door de Hunze bij het latere 
Oosterhoogebrug.16   

                                                           
16  Beijum – van grensgeval tot bloemkoolwijk, hoofdstuk ‘Kardingermaar’, pp. 70-74, op 

www.vanlauwerstoteems.nl onder de rubriek ‘Mengelwerk’.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Bij het uitwerken van het materiaal voor Landschap lezen 2 zag ik dat er ook een 
eenvoudigere verklaring was: de loop van het bedoelde stuk van het Kardingermaar en zijn 
verlengde, het Maarvliet, staat immers ook loodrecht op de lijn tussen de kerken van 
Westerwijtwerd en Stedum en deelt deze lijn zelfs middendoor.17  
Bij nader inzien vond ik deze veronderstellingen erg onwaarschijnlijk. Het is immers wel 
zeker dat de genoemde kerken nog niet bestonden toen het Kardingermaar werd gegraven. 
Ze kunnen dus niet als oriëntatiepunten hebben gediend. Wat er ten tijde van de aanleg van 
het Kardingermaar/Maarvliet wél was, is de in de Romeinse tijd al bewoonde wierdenrij de 
Heemen-Vette Weide-Anna’s Hoeve ten zuidwesten van Stedum.18 Zou men voor de 
oriëntatie van het Kardingermaar een loodlijn gezet hebben op de kwelderrug waarop de 
genoemde wierden liggen?  
Ook deze verklaring lijkt me nu erg gezocht. Mij dunkt dat het Kardingermaar/Maarvliet 
vanuit het noordoosten naar het zuidwesten is gegraven. De belangrijkste aanwijzing 
daarvoor is de naam van de kolonie Emderwolde (Lutjewolde). Deze wijst op de herkomst 
van degenen die de watergang hebben gegraven: Westeremden. Ik vermoed daarom dat we 
het Kardingermaar/Maarvliet mogen beschouwen als het verlengde van de scheidsloot 
tussen Huizinge en Westeremden.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eemshavenweg en 
Kardingermaar 

 

 

 

Het zal niet zo lang meer duren of iedereen die over de Eemshavenweg rijdt, denkt dat de 
weg er het eerst was en dat de sloot erlangs een gewone bermsloot is zoals je die vaak langs 
wegen ziet. Dan weet niemand meer dat ook deze sloot tot ons cultureel erfgoed behoort en 
al zo’n duizend jaar oud is.  
  

                                                           
17  Landschap lezen 2 (‘De transformatie van het Centrale Woldland I’, hoofdstuk 2.2, ‘Woldland, Boterdiep 

en Kardingermaar’, pp. 42-43 op www.vanlauwerstoteems.nl.   
18  Miedema (1999-2000), 344.  
19  Uitgebreider over dit onderwerp: Zwerven door Fivelgo 5, ‘Maarvliet’ op www.vanlauwerstoteems.nl, in 

het bijzonder pp. 10-14. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Boterdiep, 
‘Terlaanstertocht’ en 
Kardingermaar 
 
 

Behalve het Kardingermaar/Maarvliet zijn nog twee andere ‘hybride oersloten’ gegraven. 
Ook deze monden niet uit in de Hunze of Fivel, maar in een ander kanaal. Ik doel op de 
‘Terlaanstertocht’ en het ‘Boterdiep-Noord’ die vanuit het veen naar het Deelstermaar zijn 
gegraven. De huidige verkaveling van het gebied tussen Bedum en het Deelstermaar hangt 
samen met deze twee sloten. 

 

 

 

 

 

 

 

Stitswerd en de ‘Terlaanstertocht’ 

Met de kromme blauwe lijn ten oosten van 
Bedum is het ingesloten Terlaanstermaar 
aangegeven.  
Bij de afleiding van het water van het 
Terlaanstermaar lijkt een op Stitswerd 
geraaide lijn te zijn gevolgd.  
Met een vaag blauw lijntje is de mogelijke 
verbinding tussen het Terlaanstermaar en het 
Westerwijtwerdermaar aangegeven.  

 

Op een van de vorige kaartjes liet ik een met een rode kleur gemarkeerd gebied zien waarin 
de kavellijnen parallel lopen. We hebben toen ook gezien dat dit land – het ‘Rodeschoolblok’ 
– onder het kerspel Middelstum valt. Ik vermoed dat de oriëntatie van de verkaveling van dit 
gebied te maken heeft met de oplossing die mogelijk reeds in de 10e eeuw is gevonden voor 
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de wateroverlast die het gevolg was van de bodemdaling, die op haar beurt werd 
veroorzaakt door het verdwijnen van het veen.  

Op de hoogtekaart zien we ten zuiden van de bultjes van Rodeschool – de ligging ervan is op 
het kaartje aangegeven met een rode stip – een opvallende laagte. Rodeschool ligt 700 
meter ten noorden van de plek waar het Terlaanstermaar in noordoostelijke richting door de 
kwelderwal Ter Laan-Lutjewijtwerd heengaat. De bodem ligt hier zó laag, dat zich op deze 
plek water verzamelde dat in geen enkele richting kon wegstromen. Degenen die het natte 
wold vanaf de podia van Rodeschool en Ter Laan hebben willen aanpakken, zullen eerst dit 
water hebben moeten zien kwijt te raken.  
Blijkbaar is besloten het naar het noorden af te leiden via een nieuw te graven sloot die ik, 
op grond van de bedoeling die men ermee had, ‘Terlaanstertocht’ noem. Deze watergang 
heet nu ‘Buiten Kardingermaar’ en ‘Hooimaar’. Het tracé van de Terlaanstertocht loopt 
enkele honderden meters ten oosten van de bultjes van Rodeschool. Het is niet duidelijk of 
het de bedoeling was dat het water via het Deelstermaar en het Noordelijke Laagland naar 
de Waddenzee zou stromen, of dat het Winsumerdiep toen al zover naar het oosten was 
doorgetrokken, dat het tussen Winsum en Obergum door naar de gezamenlijke 
benedenloop van Hunze en Aa kon lopen.  

Op de hoogtekaart is te zien dat de oude wierde van Stitswerd als oriëntatiepunt kan hebben 
gediend bij de aanleg van de nieuwe tochtsloot. Het beginpunt van de tocht ligt pal ten 
noorden van de genoemde kwelderrug, die waarschijnlijk niet lang tevoren was ontstaan. 
Deze wal deelde de door de verveningen ontstane laagte in een noordelijk en zuidelijk deel. 
Hij heeft mogelijk ook de verbinding verbroken die kan hebben bestaan tussen het 
Terlaanstermaar en het Westerwijtwerdermaar bij Krangeweer.20 De vermoedelijke loop is 
op het vorige kaartje met een vaag blauw lijntje ingetekend. 

 

 

Kardinger Buitenmaar vanaf de 
Keesrieftil (noord) 

Vanaf de Keesrieftil loopt de 
‘Terlaanstertocht’, nu het ‘Kardinger 

Buitenmaar’, nog 1350 meter door tot 
aan de Stenen Pijp (vroeger 

Woltematil). De watergang is hier ook 
kerspelscheiding: rechts ligt 

Westerwijtwerd, links Middelstum 
(Rodeschool). 

Links van het maar zien we de grote 
windmolen van Wouda bij de 

Eenkemaheerd (Fraamweg 4).  
  

                                                           
20  Miedema (1999-2000) 343.  
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Het noordelijke einde van het 
Hooimaar vanaf het Jaagpad  

De plaats waar de foto genomen is 
bevindt ruim 500 meter ten westen van 
Fraamklap, naast boerderij Jaagpad 5. 

 

De ‘Terlaanstertocht’ bracht het water van het Terlaanstermaar naar het Deelstermaar. Het 
Deelstermaar heet nu Boterdiep en het noordelijke uiteinde van de Terlaanstertocht wordt 
nu Hooimaar genoemd. De monding van het Hooimaar in het Deelstermaar wordt in een 16e 
eeuwse tekst genoemd als de grens tussen twee verschillende ‘panden’ van het 
Deelstermaar/Boterdiep. Dit geeft wel aan dat de monding van het Hooimaar een bijzondere 
betekenis had.  

De ‘Terlaanstertocht’ kan al in de tweede helft van de 10e eeuw zijn gegraven. Het is niet 
uitgesloten dat halverwege de 12e eeuw ook het via het omgelegde Kardingermaar – 
waarover later meer – aangevoerde Vierendeelster water op deze plaats in het Deelstermaar 
uitkwam.  
Het Hooimaar deed ook dienst als hoofdwaterlossing van de nederzetting Engeweer. Zeker is 
dat dit aspect een rol heeft gespeeld bij de verdeling van de onderhoudslasten van het 
Deelstermaar. Tussen Onderdendam en het Hooimaar moest deze watergang worden 
onderhouden door de kerspelen Kantens en Huizinge (samen 91 roeden of 428 meter) en 
Middelstum, Toornwerd en Engeweer (samen 316 roeden of 1485 meter). Tegenover de 
monding van het Hooimaar kwam vanuit het noorden een waterlossing die water aanvoerde 
van Middelstum en Toornwerd. Het ten oosten van de monding van het Hooimaar gelegen 
stuk van het Deelstermaar moest worden onderhouden door Westerwijtwerd en Stedum 
samen.21  

Ook tegenwoordig staat het Hooimaar nog in verbinding met het Boterdiep. Op het perceel 
ten westen van het Hooimaar (rechts op de foto) staat boerderij Jaagpad 5, die door de 
aardbevingen zozeer is beschadigd, dat ze met behulp van stalen balken overeind moet 
worden gehouden. De boerderij en de bijbehorende landerijen waren vóór de Reductie 
eigendom van het klooster te Sint Annen.  
  

                                                           
21  GrA (Groninger Archieven) 136-2477 en 2043-24, fol. 123v-124.  
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Tussen Bedum en Engeweer 

Ook bij Bedum, aan de westzijde van het Terlaanstermaar, 
is een afvoerkanaal gemaakt. De oranje lijn geeft de 
Oudedijk aan waarop ten oosten van Bedum de Sint 

Annerweg ligt.  

 

 

Niet alleen in het noordoosten is een uitweg gemaakt voor het water van het 
Terlaanstermaar. Men heeft ook in het zuidwesten een afvoerkanaaltje gegraven. Het 
kunstmatige karakter daarvan springt in het oog doordat de oriëntatie ervan niet past in het 
verkavelingspatroon van dit gebied. Deze sloot leidde het water langs de noordoostzijde van 
de wierde van Bedum naar het noordwesten en bracht het naar een watergang die 
waarschijnlijk niet lang tevoren was gegraven ter ontwatering van het gebied ten noorden 
van de nederzetting. We kennen die tochtsloot nu als het stuk Boterdiep tussen Bedum en 
Onderdendam. Ik noem dit kanaal kortheidshalve ‘Boterdiep-Noord’. 

Op de constructie daarvan kom ik nog terug. Het Boterdiep-Noord is de meest westelijke 
doorgaande tochtsloot in het door een gérende verkaveling gekenmerkte ontginningsgebied 
ten noorden van Bedum, dat gelegen is tussen de nederzetting Onderwierum in het westen 
en het bij Middelstum horende ‘Rodeschoolblok’ in het oosten.  

Het kanaaltje waarmee het Terlaanstermaar naar het Boterdiep werd afgeleid bestaat nog 
altijd: het is het (Oude) Meentemaar dat in Bedum aan de noordzijde langs de Sint 
Annerweg loopt en Ter Laan kruist.  
Helemaal helder is de situatie overigens niet. De oude kadasterkaart laat zien dat c. 100 
meter ten zuiden van de Sint Annerweg een sloot heeft gelopen met (ongeveer) dezelfde 
oriëntatie als het Oude Meentemaar. Dat zou een spoor kunnen zijn van de oudste afleiding 
van het Terlaanstermaar. De aanleg van de Oude Dijk (met daarop de latere Sint Annerweg) 
zou dan een latere ingreep zijn, in verband waarmee de oorspronkelijke afleiding van het 
Terlaanstermaar vervangen werd door de noordelijke sloot langs de Oude Dijk, nu zichtbaar 
als het Oude Meentemaar. 
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Sint Annerweg en Oude 
Meentemaar in Bedum 

Het Oude Meentemaar is 
een overblijfsel van de 
westelijke afleiding van 
het Terlaanstermaar.  

 

Zojuist noemde ik de nederzetting Onderwierum. Op de kerspelkaart van B.W. Siemens zien 
we ten westen van Bedum drie kerspelen liggen met opvallend strakke grenzen: van noord 
naar zuid zijn dat Onderwierum, Westerdijkshorn en Noordwolde. Wanneer die kerspels 
precies zijn ontstaan weet ik niet, maar dat is in dit verband ook niet zo belangrijk. Het gaat 
mij nu om de kaarsrechte grens tussen de territoria van deze kerspels en dat van Bedum. Die 
grens wordt in het noorden gevormd door de lijn waarop de Stadsweg en Lageweg liggen.  

 

 

 
 

 

Het kerspel Bedum (groen), de 

Stadsweg/Lageweg (rode lijn) en het 

Boterdiep (blauwe lijn)  

1. Onderwierum  
2. Westerdijkshorn  
3. Sauwerderwolde  
4. Noordwolde  
5. Oost-Bedumerwolde (Ellerhuizen)  
6. Het Reidland 
7. Emderwolde (Lutjewolde)  
8. Ter Laan 

Met een vage rode lijn is de 
Lageweg/Fraamweg tussen Bedum en 
Middelstum aangegeven. Ook de plek 
van de Stenen Pijp, vroeger Woltematil 
geheten, is gemarkeerd.  
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De lijn van de Stadsweg/Lageweg loopt ten zuidwesten van Bedum door. Het Boterdiep 
tussen Bedum en Plattenburg (‘Boterdiep-Zuid’) ligt erop. Dat stuk van het Boterdiep is ook 
de grens tussen Noordwolde en Bedum (mogelijk eerder Ellerhuizen).  

Door het kaartbeeld zou je op het idee kunnen komen dat Onderwierum en Westerdijkshorn 
afsplitsingen zijn van een grotere ‘oerparochie’ Bedum. Daartegen pleit het feit dat de 
kerspelen ten westen van de Stadsweg/Lageweg (en ook Noordwolde) bij het dekenaat Baflo 
horen, terwijl Bedum deel uitmaakt van het dekenaat Usquert.  

Zoals gezegd kan het feit dat Bedum bij Usquert hoort teruggaan op de oudste 
kolonisatieperiode, toen op beperkte schaal vanuit het noordoosten stukken veen werden 
ontgonnen. Ik heb erop gewezen dat de kolonisatie van Bedum en omgeving wellicht 
begonnen is vanaf een watergang waarvan het huidige Terlaanstermaar de opvolger is. Die 
watergang loopt in noordoostelijke richting. Hetzelfde kan gezegd worden van de Lageweg, 
een stuk Fraamweg en de Onderdendamsterweg tussen Fraamklap en Middelstum. We 
zagen al dat dit tracé wel eens het spoor zou kunnen zijn van een oude route tussen Bedum 
en de wierdenrij Usquert-Middelstum. De naam van de brug die op de plaats van de latere 
Stenen Pijp heeft gelegen (‘Woltematil’) duidt erop dat dit een toegangsweg (vanuit 
Middelstum) tot het Wold is geweest. Op de plaats van de brug ligt nu een duiker (Stenen 
Pijp).  

In het ten westen van de lijn Stadsweg/Lageweg/Boterdiep-Zuid uitstulpende gedeelte van 
het kerspel Bedum lopen de kavelsloten – net zoals die van de Ubbegaër madelanden – 
west-oost. Dit gedeelte heet Sauwerderwolde. Dit blok wordt aan de noordzijde begrensd 
door het verlengde van de grenslijn tussen Sauwerd en Wetsinge, aan de zuidzijde door het 
verlengde van de grenslijn tussen Sauwerd en Adorp. Het bewuste blok lijkt in alle opzichten 
op de kerspelgebieden van Westerdijkshorn, Onderwierum en Noordwolde. Hoe zou het 
komen dat dit blok bij het kerspel Bedum is gaan horen? Een antwoord op deze vraag heb ik 
niet. 

Aan de oostzijde vertoont het kerspel Bedum ook een uitstulping: ten oosten van het 
Kardingermaar – dus in Fivelgo! – ligt een deel van het kerspelgebied van Bedum dat niet 
altijd bij Bedum heeft gehoord. Het gaat om Lutjewolde dat in een oud parochieregister als 
afzonderlijk kerspel genoemd wordt, maar in de 15e eeuw al niet meer als zodanig 
functioneerde.22  

De lijnen van de Stadsweg/Lageweg en het Boterdiep-Noord lopen niet parallel aan elkaar. 
De afstand tussen beide is in het noorden kleiner dan in het zuiden. De lijn 
Stadsweg/Lageweg/Boterdiep-Zuid is dus op een andere manier geconstrueerd dan die van 
het Boterdiep-Noord. 

De vraag is natuurlijk hoe het komt dat deze belangrijke structuurelementen niet parallel 
aan elkaar lopen. Als de lijn Onderdendam-Plattenburg al bestond toen het Boterdiep-Noord 
werd gegraven, zou het meer voor de hand hebben gelegen om de nieuwe sloot evenwijdig 

                                                           
22  De parochie Emederwalde (ook Emderwolde, Lutjewolde of Lutkewolde genoemd) viel onder het 

dekenaat Loppersum. Zie het ‘Registrum Curarum Terre Frisiae Monasteriensis Dioecesis ex saeculo XV’ 
in: Leopold von Ledebur, Die Fünf Münsterschen Gaue und die Sieben Seelande Friesland’s. Ein Beitrag zur 
Geographie des Mittelalters (Berlin 1836) 101-105. De parochie is in 1477 opgeheven. Zie O.D.J. 
Roemeling, Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 
(Leeuwarden 2013) 132. 
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aan de oudere lijn te leggen en ook de verkaveling van het ten noorden van Bedum gelegen 
gebied daarop aan te passen. Omgekeerd: als het Boterdiep-Noord ouder is dan de lijn 
Onderdendam-Plattenburg, rijst de vraag waarom die tweede lijn niet evenwijdig aan de 
sloot is getrokken.  

Ik denk dat het antwoord op deze vragen te maken heeft met het feit dat de bedoelde lijnen 
uit verschillende delen bestaan, samenhangen met structuurelementen die bij verschillende 
ontginningskernen horen en ook verschillend te dateren zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De constructie van het 
Boterdiep-Noord 
 

 
 

 
Ik neem aan dat de sloot die later Boterdiep is gaan heten door de bewoners van Bedum is 
gegraven en dat die daarbij zijn uitgegaan van hun eigen nederzetting. Verder neem ik aan 
dat deze tochtsloot is gegraven toen de oostgrens van Onderwierum en de ontginningen 
vanuit Wetsinge nog niet definitief was vastgelegd. De lijn Stadsweg/Lageweg was er dus 
nog niet. Als die lijn wél had bestaan zou het voor de hand hebben gelegen om de Bedumer 
tochtsloot parallel aan die lijn te graven.  
De loop van de sloot lijkt me te zijn bepaald door even ten noorden van de kern van de 
nederzetting Bedum een raailijn te zetten op de hoogte van Sauwerd.  

Het is ook denkbaar dat de gravers zich hebben georiënteerd op de verkaveling van de 
Wetsinger hooilanden. Zoals op dit plaatje met vage stippellijntjes zichtbaar is gemaakt, 
staat het Boterdiep-Noord ook haaks op de doorgetrokken hoofdstructuurlijnen van de 
verkaveling van dat gebied. Dit lijkt me echter minder waarschijnlijk dan de constructie met 
een raaiïng op Sauwerd. Het komt me voor dat de richting van de sloot in de onmiddellijke 
nabijheid van de nederzetting moet zijn bepaald.  
Zoals eerder gezegd is door het graven van een kort kanaaltje – het huidige Meentemaar –
een verbinding gemaakt met het westelijke uiteinde van het niet meer functionerende 
Terlaanstermaar.  

In Bedum zelf zijn bewoningssporen aangetroffen uit de periode 700-900. Toen was het 
hoogveen nog grotendeels intact. Ik neem aan dat het Terlaanstermaar toen nog 
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functioneerde en het water uit de nederzetting Bedum in noordoostelijke richting naar de 
Fivel afvoerde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedum en het Boterdiep 

 

 

Op de kadasterkaart zien we dat de lijn waarop het Boterdiep-Noord ligt, ten zuiden van 
Bedum doorloopt. Dat is een belangrijk gegeven: het wijst erop dat de lijn in één keer 
geconstrueerd is en dat dit moet zijn gebeurd vóórdat de Walfriduskerk het uitzetten van 
deze lijn in de weg stond. Hieruit volgt dat de lijn in de tweede helft van de 10e eeuw 
getrokken moet zijn over het erf van Walfridus, waarop na diens dood een houten kerk zou 
verrijzen. De conclusie moet zijn dat het Boterdiep-Noord op zijn laatst in dezelfde tijd is 
gegraven. Wellicht is deze sloot het begin geweest van het net van sloten waarmee het 
drassige gebied rond Bedum werd ontwaterd.  

Ook de lijn waarop de Stadsweg en Lageweg liggen lijkt het resultaat te zijn van een 
doelbewuste constructie. Voor de goede orde zij opgemerkt dat Onderdendam toen nog niet 
bestond, maar dat Onderwierum al heel vroeg werd bewoond. Daar zijn sporen van 
bewoning gevonden die uit de IJzertijd (tweede helft van het 1e millennium vóór onze 
jaartelling) dateren.  
De Stadsweg – op dit plaatje aangegeven met een rode lijn – is de oostgrens van het kerspel 
Onderwierum en staat haaks op de verkaveling van die nederzetting. Deze lijkt op zijn beurt 
te zijn geconstrueerd met behulp van een raailijn op de wierde van Tijum. Die raailijn is op 
het volgende kaartje aangegeven met een zwarte stippellijn. De veronderstelling ligt voor de 
hand dat er verband tussen beide is.  

Zoals ik al zei: wanneer het Boterdiep-Noord al had bestaan toen de oostgrens van 
Oosterwierum moest worden vastgesteld, zou het voor de hand hebben gelegen om die 
grens parallel aan die Bedumer sloot te leggen. De veronderstelling ligt dus voor de hand dat 
de oostgrens van Onderwierum is getrokken toen de Bedumers hun water nog niet naar het 
Deelstermaar hadden afgeleid. We spreken dus over de eerste helft van de 10e eeuw. 
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Onderwierum, Stadsweg en Lageweg 

De wierden zijn met rode vlekken 
aangezet. 
De Stadsweg staat haaks op een lijn 
die op Tijum (niet op het kaartje) is 
geraaid. 
 

 

Op de kadastrale minuut is de knik herkenbaar die de weg maakt op de grens tussen de 
kerspelen Onderwierum in het noorden en Westerdijkshorn in het zuiden. Vóór 1962 werd 
het ten westen van de weg staande huis op de topografische kaart ‘Valom’ genoemd. Deze 
situatie doet vermoeden dat de Stadsweg en de Lageweg niet in één keer zijn geconstrueerd. 
Mij lijkt de Stadsweg het oudst; het verlengde ervan (de Lageweg onder Westerdijkshorn en 
Bedum en ook het Boterdiep-Zuid) zal korte tijd later zijn aangelegd.  

Niet duidelijk is welke factor de geografische lengte van de Stadsweg heeft bepaald. Op het 
plaatje is wel duidelijk het wat rommelige karakter te zien van de verkaveling van het land 
tussen Stadsweg/Lageweg en Boterdiep. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructie Stadsweg en 
Boterdiep-Zuid 
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Niet lang na de aanleg van de Stadsweg moet de lijn van de Stadsweg in zuidelijke richting 
zijn doorgetrokken. Ten zuiden van de grens tussen de kerspelen Onderwierum en 
Westerdijkshorn loopt in het exacte verlengde van de Stadsweg een sloot, de Lageweg – de 
voortzetting van de Stadsweg – ligt iets ten westen daarvan en sluit met een knikje op de 
Stadsweg aan.  

Ter hoogte van Bedum is in het verlengde van deze lijn de grenssloot gegraven tussen de 
ontginningen Sauwerd en Adorp in het westen en die van Bedum in het oosten. Ik noem die 
watergang ‘Boterdiep-Zuid’. We hebben al gezien dat de oriëntatie van de verkaveling ten 
westen en oosten van deze grens van elkaar verschilt. Ten westen lopende de sloten west-
oost, ten oosten ervan ongeveer zuid-noord.  

Het water dat zich in de grenssloot verzamelde werd bij Bedum door een 
verbindingskanaaltje naar het niet lang tevoren gegraven Boterdiep-Noord geleid.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lageweg tussen Bedum en 
Onderdendam 

 

 

 

De Lageweg vormt de westgrens van het kerspel Bedum. Ik denk dat deze Stadsweg/Lageweg 
de ‘Bedumerwagenreed’ (Bederawaynredene) is die de naam geworden is van een onderdeel 
van het Winsumerzijlvest. Deze landweg was – afgezien van de waterlopen – waarschijnlijk 
de belangrijkste verbinding waarvan de bij de Winsumerzijl geïnteresseerde ingelanden in dit 
gebied gebruik maakten. 
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Boterdiep tussen Bedum en Ellerhuizen 

Boterdiep Noord gezien vanuit tussen Onderdendam  
 

Het lijkt erop dat het Boterdiep-Noord de oudste en belangrijkste ontwateringssloot in het 
ontginningsgebied ten noorden van Bedum is. We zagen al dat dit gebied gekenmerkt wordt 
door gérende kavels en dat het Boterdiep-Noord ook dienst heeft gedaan als westelijke 
afleiding van het Terlaanstermaar.  
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Het Boterdiep-Noord was in eerste aanleg niet meer dan een eenvoudige (tocht)sloot, maar 
is in de loop van de eeuwen aanzienlijk verbreed. Daarvoor zijn op zijn minst twee redenen 
aan te wijzen: (1) de functie die het kanaal is gaan vervullen als hoofdverkeersader tussen de 
stad Groningen en Hunsingo, en (2) de behoefte aan waterberging. Het Boterdiep is – net 
zoals het Winsumerdiep – eeuwenlang een belangrijk boezemwater geweest. Het is niet 
bekend wanneer deze watergangen hun huidige breedte hebben gekregen.  

Als je op het hoogholtje in Onderdendam staat en naar het zuiden kijkt, lijkt het Boterdiep 
op de Walfriduskerk geraaid te zijn. Vanuit Onderdendam gezien loopt de lijn van het 
Boterdiep-Noord inderdaad op de kerk van Bedum. Dit betekent echter niet dat deze 
watergang vanuit het noorden naar het zuiden is gegraven en dat dit is gebeurd nadat in 
Bedum een kerk was verrezen (begin van de 11e eeuw).23  
We hebben zojuist gezien dat het waarschijnlijk omgekeerd is gegaan: de oudste voorganger 
van dit stuk van het Boterdiep is vanaf de nederzetting Bedum, uitgaande van het erf van 
Walfridus en haaks op een raailijn op de wierde van Sauwerd, naar het noorden gegraven 
met het doel het water daarheen af te voeren. Het feit dat de lijn waarop het Boterdiep ligt 
over het erf van Walfridus loopt en ook ten zuiden van Bedum is doorgetrokken maakt het 
waarschijnlijk dat ze tijdens het leven van Walfridus is vastgesteld en dus vóór het jaar 1000 
moet worden gedateerd. Toen was er in Bedum nog geen kerk.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog eens de verkaveling ten noorden van Bedum  

 

 

De lijnen op het bovenstaande plaatje zijn veel strakker dan de verkaveling in werkelijkheid 
is.  
De rechter zwarte lijn is die van de ‘Terlaanstertocht’; de middelste zwarte lijn loopt daaraan 
parallel; al dan niet bij toeval loopt over deze lijn de raaiïng Ter Laan 31-Warffum. Rondom 
Rodeschool zien we een blokverkaveling; ten noorden van de wierden ligt een blok-
strokenverkaveling tot aan het Krommaar of Kromme Kardingermaar. Tussen het Krommaar 
en het Deelstermaar wijkt de verkaveling weer een beetje af. In het ten zuiden van het 
Krommaar gelegen rode gebied liggen de kavelsloten parallel aan elkaar, maar ook binnen 

                                                           
23  Piet Kooi, ‘Het archeologisch onderzoek in de Walfriduskerk van Bedum’ in: Groninger Kerken 14e jrg. nr. 

1, maart 1997, 5-14. 
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dit gebied verschillen de patronen. Tussen de Lageweg en het Krommaar zien we percelen 
met een afwijkende vorm.  

Het groene gebied wordt aan de westzijde begrensd door de lijn Stadsweg/Lageweg; aan de 
oostzijde door de westgrens van het ‘Rodeschoolblok’. Ook in het groene gebied is de 
verkaveling niet uniform. Toch kunnen we zeggen dat het gekenmerkt wordt door de 
gérende loop van de belangrijkste kavelsloten.  

Gérende kavellijnen en waaiervormige slootpatronen zien we doorgaans in ‘restgebieden’: 
stukken land die later in gebruik zijn genomen dan de naastgelegen blokken. Het gebied ten 
noorden van Bedum, tussen de Stadsweg/Lageweg en het Rodeschoolblok zou zo’n 
restgebied geweest kunnen zijn.  
Bij gérende verkavelingen is vaak een oriëntatiepunt aan te wijzen dat bepalend is geweest 
bij het trekken van de lijnen. Zo’n punt waarin de lijnen convergeren ontbreekt hier. 
Het lijkt me dat de verkaveling van het groene blok bepaald is door de convergerende lijnen 
van Stadsweg/Lageweg en het Boterdiep-Noord. Men heeft de afstanden tussen beide lijnen 
eenvoudig gekopieerd en uitgezet in het gebied ten oosten van het Boterdiep. Daarbij 
moeten we bedenken dat het huidige Boterdiep-Noord veel breder is dan de sloot die hier in 
eerste instantie is gegraven. De watergang is vooral in westelijke zin verbreed. Het gevolg 
daarvan is dat de gérende strook ten westen van het diep smaller is dan die ten oosten 
ervan.  

Aan de noordzijde, direct ten zuiden van het Deelstermaar, zien we 4 stroken (inclusief de 
strook tussen Stadsweg en Boterdiep-Noord) die ongeveer 250 meter breed zijn. Ter hoogte 
van de Wolddijk-Ter Laan zijn deze stroken c. 370 meter breed.  

 

 

Samenvatting hoofdstuk 2 

Het lijkt erop dat er sloten zijn geweest die water vanuit de venen in het binnenland rechtstreeks 

op de Hunze en de Fivel hebben geloosd. Voorbeelden van zulke ‘oersloten’ zijn de 
Arwerdertocht/Zuider Sauwerdertocht, de ‘Maljehornstertocht’, ‘Fledderboschtocht’ en de 
‘Tenpostertocht’. Ook de in het eerste hoofdstuk besproken ‘Fraamtocht’ zou zo’n ‘oersloot’ 
geweest kunnen zijn.  
Het Kardingermaar/Maarvliet zou je een ‘hybride oersloot’ kunnen noemen: deze brengt 
water uit het binnenland niet rechtstreeks naar zee, maar naar het Dellekanaal, een eerder 
gegraven kanaal dat in open verbinding stond met de zee – in dit geval de Fivelbaai. 
Daarnaast zijn er sloten gegraven ter afleiding van het water van het Terlaanstermaar, een 
natuurlijke watergang, die oorspronkelijk in zee uitmondde, maar als gevolg van 
bodemdaling en opslibbing opgesloten was geraakt. De bedoelde afwateringssloten zijn de 
‘Terlaanstertocht’ en het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam (‘Boterdiep-Noord’).  
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 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 

 

   Woldland met Oude Ae (1) en Westerwijtwerdermaar (2) 

 

Tussen de oeverwallen langs de Hunze en de Fivel enerzijds en het resterende veen 
anderzijds zijn ten tijde van de ontginning van het hoogveen (de ‘eerste fase’) natte zones 
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ontstaan. Het water moest daaruit afgevoerd worden alvorens de ontginners voort konden 
met hun werk.  

• Aan de westzijde voerde de Oude Ae het water af naar het Winsumerdiep. Het is echter 
niet zeker of dat al vanaf het eerste begin zo is geweest. Mogelijk hangt de oriëntatie van het 
noordelijke stuk van de Oude Ae samen met de inrichting van het Noordelijke Laagland. 
Enkele aanwijzingen die daaraan doen denken heb ik in ‘Raadsels rond Bedum’ voor het 
eerst besproken.24 Hieronder volgt nog een aanvulling daarop. 

• Aan de oostzijde is de situatie minder duidelijk, maar wel vergelijkbaar. Het zuidelijke deel 
van Westerwijtwerd lag laag, zodat het zijn water alleen via het Kardingermaar/Maarvliet 
kwijt kon. Het water uit het lage gebied ten zuidwesten van Lutjewijtwerd stroomde via een 
natuurlijke watergang naar het Kardingermaar/Maarvliet en dan via het Dellekanaal naar 
zee. Mogelijk is ook al vroeg ten zuiden van Hemert een sloot gegraven die water uit de 
natte zone in zuidoostelijke richting afvoerde naar de ‘Tenpostertocht’ en de Fivel.  
 
 
 

Oude Ae 

We beginnen de bespreking van de Oude Ae met een plaatje van het noordelijke deel ervan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De constructie van de Oude Ae 
 
Combinatie van de AHN-hoogtekaart 
en de kadastrale minuut. 
 
 

Op het bovenstaande plaatje vallen enkele dingen op: 

• de loop van de Oude Ae (tOlnij) is niet recht, maar vertoont een knik; 
• het kanaal doorsnijdt overal doorlopende kavellijnen en moet dus jonger zijn dan de 

verkaveling of althans de hoofdstructuur daarvan; 
• het kanaalvak ten noorden van de knik loopt op Rodewolt (aangegeven met een rode 

stip); 
• het gedeelte ten zuiden van de knik staat haaks op de raailijn Wetsinge-Bedum.   

                                                           
24  Zie ook Landschap lezen 2 (‘De transformatie van het Centrale Woldland’ I), hoofdstuk 2.4 (‘Oude Ae en 

Westerwijtwerdermaar’) 77-92, op www.vanlauwerstoteems.nl.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Zoals gezegd moet de noodzaak tot het graven van deze watergang zich al spoedig hebben 
voorgedaan na het begin van de ontginning van het veengebied ten oosten van de wierden 
van Ubbega. Wanneer we aan de situatie aan de Westerseweg in Zuidwolde denken, waar 
bewoningssporen uit de 9e en 10e eeuw zijn gevonden, zouden we voor het begin van de 
ontwikkeling van dit gebied ook aan die tijd moeten denken. Vooralsnog komen we niet 
verder dan deze vage datering.  
Bij Rodewolt zien we op de kadastrale minuut een bochtige kavelscheiding die in het 
verlengde van het noordelijke deel van Oude Ae ligt en in het kronkelende Warffumermaar 
uitkomt. Dit zou erop kunnen wijzen dat het door de Oude Ae afgevoerde water aanvankelijk 
in noordelijke richting heeft gestroomd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft het water van de Oude Ae aanvankelijk naar het 
Warffumermaar gelopen? 

 

 

Rodewolt is vermoedelijk in de 13e eeuw in het bezit van het klooster Yesse gekomen, maar 
dateert mogelijk al uit de Karolingische tijd. Als het kromme spoor bij Rodewolt inderdaad de 
oorspronkelijke benedenloop van de Oude Ae is, hebben we ook een verklaring voor de 
vreemd aandoende oriëntatie van het noordelijke stuk van de Oude Ae. Die is merkwaardig 
vanwege het feit dat deze watergang in noordnoordoostelijke richting loopt terwijl de 
stroomrichting in het Winsumerdiep westwaarts is. Wanneer het Winsumerdiep al had 
bestaan toen de noodzaak ontstond om de Oude Ae te graven, zou het meer voor de hand 
hebben gelegen dat dit een noordelijke of noordwestelijke richting had gekregen.  

Dit alles is erg onzeker. Met veel meer stelligheid kunnen we vaststellen dat het gedeelte 
van de Oude Ae ten zuiden van de knik jonger is dan het stuk ten noorden ervan. Het 
bestaan van die knik wijst daarop. Als het noordelijke deel van de watergang er toen nog 
niet was geweest, zou het logischer zijn geweest dat men de hele waterlossing in een rechte 
lijn naar het Winsumerdiep had gegraven. Blijkbaar heeft men, staande op de raailijn 
Wetsinge-Bedum, het zuidelijke deel zo geprojecteerd, dat het in het noorden aansloot op 
het reeds bestaande, in noordnoordoostelijke richting lopende noordelijke deel van de Oude 
Ae. Dit doet vermoeden dat de waterproblematiek zich ten oosten van Winsum het eerst 
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heeft voorgedaan. Zou dat komen doordat de ontginningen ‘vanuit Winsum’ (een beetje) 
ouder zijn dan die van de verder naar het zuiden gelegen wierden zoals Wetsinge en 
Sauwerd?  

 

 

 

Oude Ae 

We kijken vanaf de brug 
Bosweg-Oude Ae (GPS 
53.330628, 6.566475) naar het 
zuiden.  
Verhalen over de functie van de 
Oude Ae als transportweg voor 
melk of klei zijn niet onjuist, 
maar hebben niets te maken 
met het oorspronkelijke doel 
waarvoor dit kanaal is gegraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Ae helemaal 

 

1. Wetsingermaar/Zuider Haandijkstertocht  
2. Munnikeweg/Pijpsterweg  

 

 

Het lijkt erop dat de Oude Ae niet in één keer is aangelegd, maar dat dit in fasen is gebeurd. 
Een nadere analyse van het tracé van deze bijna 8 kilometer lange watergang laat zien dat hij 
uit drie of wellicht zelfs vijf delen bestaat. Die stukken zijn op het bovenstaande plaatje met 
de letters A, B, C, D en E aangegeven. Ik vermoed dat A (het noordelijke stuk) het oudst is. 
De zuidelijke stukjes D en E zijn vermoedelijk ook al heel oud, maar het water daarin zal 
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oorspronkelijk naar het zuiden hebben gelopen. Dit gedeelte mondde vermoedelijk uit in 
een van de twee grote lussen die de Hunze in de Koningslaagte maakte. Voor de bewoners 
van de wierden Adorp en Harssens moet de naar het noorden gerichte kronkel de meest 
voor de hand liggende mogelijkheid zijn geweest voor de ontwatering van hun hooilanden. 
Je zou dit stuk van de Oude Ae zelfs als een ‘oersloot’ kunnen beschouwen. Pas toen deze 
lussen halverwege de 13e eeuw waren afgedamd, ging ook het water in het zuidelijke deel 
van de Oude Ae naar het noorden lopen.25  

Met betrekking tot het verhoudingsgewijs lange middenpand (pand B) heb ik al opgemerkt 
dat het haaks staat op de lijn Wetsinge-Bedum, jonger moet zijn dan pand A en doelbewust 
daarop lijkt te zijn aangesloten.  
De hoge ouderdom van het zuidelijke deel van de Oude Ae (de ‘Nieuwe of Kleine Ae’) wordt 
bevestigd door de verkaveling, die ter weerszijden van dit deel van de watergang wat 
rommeliger is dan die ter hoogte van pand B. Overigens geldt deze opmerking ook voor het 
noordelijke pand. Mogelijk zijn de panden A, D en E omstreeks dezelfde tijd gegraven (9e of 
vroege 10e eeuw?). Pand C lijkt me de verbinding tussen het zuidelijke deel (D en E) en 
middenstuk (B). 

 

  

 

 

 

 

Oude Ae vanaf de Munnikeweg/Pijpsterweg 

We kijken in noordelijke richting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De constructie van de Oude Ae; 
structuurlijnen en kerspelen 

  

                                                           
25   Zie Landschap lezen 6 (‘Op zoek naar het verdwenen Drenterwolde’), hoofdstuk 6.2 (‘Kanalisaties’) 24-26 

op www.vanlauwerstoteems.nl.   

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Het kaartje op de vorige pagina laat zien dat de Oude Ae als kerspelgrens functioneert. Dat 
past bij de veronderstelde hoge ouderdom van deze watergang. Ter weerszijden van het 
noordelijke deel van de Oude Ae bevinden zich enkele doorlopende structuurlijnen. Het gaat 
hier om een gebied dat later tot drie verschillende kerspelen is gaan behoren: Winsum, 
Onderwierum en Bellingeweer. De ontginning ervan moet een samenhangende onderneming 
zijn geweest. Het plaatje doet de gedachte opkomen dat het Winsumerdiep oorspronkelijk 
ook zo’n structuurlijn is geweest en dat de kronkels daarin zijn ontstaan doordat men deze 
sloot ten westen van Winsum op zee heeft laten uitmonden, zodat de getijden vrijelijk 
konden in- en uitstromen. 

 

Chronologie 

De observaties in de hoofdstukken 1-3 leiden voor wat betreft het westelijke deel van het 
Woldland tot de volgende (hypothetische) chronologie. 

1. Stapsgewijze inrichting van het Woldland ten oosten van de wierden van Ubbega (9e-10e 
eeuw), nadat al eerder het ten oosten van de Halfambtster wierden gelegen gebied (het 
Noordelijke Laagland) in gebruik was genomen.  

2. Ontwatering van de tussen de wierden van Ubbega en het resterende veen gelegen zone 
door aanleg van de Oude Ae in verschillende fasen. De noordelijke en zuidelijke uiteinden 
van deze watergang lijken het oudst te zijn. Het noordelijke deel liep waarschijnlijk door 
tot wat nu het Warffumermaar is. Lozing vond plaats via de Oude Weer tussen Rasquert 
en Warffum.  

3. Mogelijk is eerst hierna een ontginningssloot tussen de wierden van Winsum en Obergum 
benut om het water uit het achterland naar het westen af te voeren, waar het even ten 
westen van Winsum in de gezamenlijke benedenloop van de Hunze en Drentsche Aa 
uitkwam; op deze manier kwam de watergang tot stand die we nu kennen als het 
Winsumerdiep (10e eeuw). 

4. De vernatting in de buurt van de oude ‘veenkolonie’ Bedum gaf in de tweede helft van de 
10e eeuw aanleiding tot het graven van het Boterdiep-Noord, waardoor het water op de 
onder 3 genoemde afwateringssloot werd gebracht.  

5. In de 11e eeuw hebben de kerspelgebieden van Ubbega hun definitieve begrenzing 
gekregen, waarbij men gebruik heeft gemaakt van de grenzen van de ontginningsblokken. 
De oostelijke grens daarvan is bepaald door een haakse lijn te zetten op de raaiïng 
Sauwerd-Bedum (lijn ‘Onderdendam-Plattenburg’). 
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   Woldland met Oude Ae (1) en Westerwijtwerdermaar (2) 

 

Westerwijtwerdermaar 

Na de bespreking van de Oude Ae is nu de beurt aan het Westerwijtwerdermaar. Het gaat in 
dit hoofdstuk overigens niet om het hele kanaal dat nu ‘Westerwijtwerdermaar’ heet, maar 
om enkele delen ervan. 

 

 

 

 

Westerwijtwerd en het 
Westerwijtwerdermaar 

Het kerspelgebied van Westerwijtwerd is 
aangegeven met een geel vlak. De 

donkerblauwe lijn tussen Fraamklap en 
Oosterdijkshorn staat bij het Noorderzijlvest 

als ‘Westerwijtwerdermaar’ te boek.  
De lichtblauwe lijn is het 

Kardingermaar/Maarvliet. Tegenwoordig ligt 
de Eemshavenweg op dit tracé.  
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Er zijn twee eigenaardigheden van het Westerwijtwerdermaar waaraan we in elk geval 
aandacht moeten besteden: 

• hoe komt het dat een watergang waarvan het grootste deel buiten het grondgebied van 
Westerwijtwerd ligt, toch Westerwijtwerdermaar heet?  
• welke conclusies kunnen we trekken uit de uiteenlopende aard van de verschillende 
onderdelen van dit kanaal?  

Laten we beginnen met het tweede punt. We zagen zojuist dat de Oude Ae in verschillende 
fasen is gegraven. Desondanks wekt die watergang veel meer de indruk één geheel te zijn 
dan het Westerwijtwerdermaar. Die indruk is juist: dat wat nu ‘Westerwijtwerdermaar’ heet 
bestaat uit meerdere gedeelten die los van elkaar en met verschillende doelen zijn ontstaan. 
Het grootste deel bestaat uit gegraven watergangen, maar er is ook een stuk dat op zijn 
minst de indruk wekt terug te gaan op een natuurlijke waterloop.  
Dat deze losse stukken in de loop van de tijd één geheel zijn geworden en dat het 
Westerwijtwerdermaar een belangrijke rol is gaan spelen in de waterlossing van het gebied 
tussen Middelstum en het Damsterdiep is het gevolg van het dichtslibben van de 
Fivelboezem en het Dellekanaal. Daardoor hield ook het Kardingermaar/Maarvliet op te 
functioneren. Dat grote thema wil ik na de pauze bespreken.  

Dan het eerste punt. Het is raar dat de hele watergang tussen Fraamklap en Oosterdijkshorn 
‘Westerwijtwerdermaar’ heet. Het Hunsingoër dorp Westerwijtwerd ligt op maar liefst 7 km 
afstand van het in Fivelgo gelegen Oosterdijkshorn, dat in de bronnen en ook in het 
hedendaagse spraakgebruik meestal kortweg ‘Dijkshorn’ wordt genoemd. Waarom heet de 
bij Dijkshorn uitkomende watergang niet Lellenstermaar of Stedumermaar? Lellens en 
Stedum liggen veel dichter bij Oosterdijkshorn en horen bovendien bij Fivelgo. 
 

Uitspraak in een geschil tussen de ingezetenen van Stedum en Westerwijtwerd, 13 september 1529; afschrift 
in een 16e eeuws ‘zijlvesterboek’ van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest 

GrA 2778-17 fol. 17v-18.  
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Namen zijn aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor de watergang die nu 
‘Westerwijtwerdermaar’ heet. Er is een tijd geweest dat het zuidelijke deel van het 
Westerwijtwerdermaar onder meer op de topografische kaarten inderdaad als 
‘Stedumermaar’ werd aangeduid. De naam ‘Westerwijtwerdermaar’ heeft echter oude 
papieren en de vraag is dus hoe dat komt.  

Een van de redenen waaraan we kunnen denken is dat het kanaal ‘van de 
Westerwijtwerders was’ en wel in die zin, dat zij het hadden aangelegd en voor het 
onderhoud ervan zorgden. We zien wel vaker dat de ingezetenen van een kerspel belast zijn 
met het onderhoud van een stuk dijk, weg of kanaal dat op grote afstand gelegen is van hun 
eigen dorp. Zo werd met de naam ‘Damsterweg’ het gedeelte van de Stadsweg ten oosten 
van Garmerwolde aangeduid dat door de ingezetenen van Appingedam moest worden 
onderhouden. Achter zulke gevallen zit steeds een verhaal verborgen.  

Dat aanleg en onderhoud ook in het geval van het Westerwijtwerdermaar een rol hebben 
gespeeld, blijkt uit de uitspraak die de scheppers en zijlrechters van Middelstum en 
Toornwerd op 13 september 1529 deden in een geschil tussen ingezetenen van 
Westerwijtwerd en Stedum over het onderhoud van een gedeelte van het Deelstermaar. In 
het vonnis staat te lezen dat de inwoners van Westerwijtwerd het Westerwijtwerdermaar 
naar Oosterdijkshorn als ‘hun kanaal’ beschouwden.26 De Westerwijtwerders bedoelden dat 
zij het op Fivelgoër bodem gelegen zuidoostelijke uiteinde van het afwateringskanaal 
hadden gegraven. Wat de reden daarvan was geweest staat niet met zoveel woorden in de 
tekst. Maar uit het feit dat de Stedumers deze stelling van de Westerwijtwerders niet 
hebben weerlegd valt op te maken dat alle betrokkenen de strekking ervan erkenden. Ik 
vermoed dat de Westerwijtwerders tot deze graafactie zijn overgegaan om het water kwijt 
te raken dat zich in het zuiden van hun kerspel verzamelde en niet meer weg kon toen het 
Dellekanaal dichtslibde. Zoals gezegd hoort het dichtslibben van die watergang bij het thema 
dat ik in het volgende hoofdstuk zal bespreken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oriëntatie van het 
Westerwijtwerdermaar 

De rode stip geeft de ligging 
van Krangeweer aan. 

 

                                                           
26  GrA 2043-24 (RF Hs in quarto 24, fol. 26-27v), ‘Doem’ tussen Stedum en Westerwijtwerd over het graven 

van het Deelstermaar. 
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In dit hoofdstuk bespreek ik alleen de centrale delen van het huidige Westerwijtwerdermaar. 
We beginnen met het gedeelte tussen het Deelstermaar en Krangeweer.  

Het noordelijke deel van het kerspel Westerwijtwerd bestaat uit relatief hoog opgeslibde 
kleigronden. Veel van die kleigrond is afgegraven. Dat is op de AHN-hoogtekaart goed te 
zien. Het land bij Engeweer is afgegraven voor de baksteenfabricage, de dorpswierde van 
Westerwijtwerd ten oosten van het Westerwijtwerdermaar is als meststof afgegraven en 
verkocht. Het zuidelijke deel van het kerspel ligt veel lager. De bodem bestaat uit knikklei die 
halverwege het eerste millennium is afgezet, en uit woudgrond. Die laatste bodemsoort 
vinden we overal in het Centrale Woldland. De aanwezigheid van woudgrond in het 
zuidwestelijke deel van het kerspel Westerwijtwerd wijst erop dat ook hier veen heeft 
gelegen. De kleilaag die in dit gebied is afgezet (het zogenaamde ‘verjongingsdek’) dateert 
uit het einde van het eerste millennium.27 Mogelijk heeft daar waar nu knikklei ligt ook veen 
gelegen, maar is dat al eerder verdwenen. Volgens Miedema valt uit de archeologische 
sporen af te leiden dat in deze buurt al vanaf 600 vóór onze jaartelling sprake is van een 
permanente bewoning.28 Om die reden is het niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk 
dat het veen hier al in de Romeinse tijd of nog vroeger is aangepakt.  

In elk geval kunnen we ons voorstellen dat het Westerwijtwerdermaar vanaf de bewoonde 
hoogten naar het veen is gegraven en dat dit veen al spoedig is verdwenen. Het water in het 
maar liep misschien korte tijd van zuid naar noord, maar zal als gevolg van de bodemdaling 
weldra naar het zuiden zijn gaan stromen. Via het Kardingermaar/Maarvliet en het 
Dellekanaal liep het naar zee. 

De oriëntatie van het Westerwijtwerdermaar lijkt me samen te hangen met de knik die het 
Westerwijtwerdermaar ter hoogte van de dorpswierde maakt.29 Het oudste deel van de 
watergang is het noordelijke stuk dat bij de Westerwijtwerderhorn in het Deelstermaar 
uitkomt. Mogelijk heeft het water eerst in oostelijke richting, naar het Dellekanaal 
gestroomd, later zal het water naar het westen zijn gaan lopen.  

Ik vermoed dat de knik in het Westerwijtwerdermaar ter hoogte van de dorpswierde op zijn 
beurt samenhangt met de kromming van die wierde. Toen het maar in zuidelijke richting 
werd verlengd, hield men de richting ten zuiden van de knik aan, waarbij de gravers de koers 
gemakkelijk konden vasthouden door zich te richten op Krangeweer of de hoogte van Sint 
Annen. Zowel Krangeweer als Sint Annen liggen op kwelderwallen die op de hoogtekaart 
herkenbaar zijn. Miedema heeft vastgesteld dat de kern van Sint Annen op een kleine terp 
ligt (125 meter lang, 75 meter breed).30  

                                                           
27  Voor de datering van de bodemsoorten beroep ik mij op de toelichting bij kaartblad 7 West Groningen bij 

de Bodemkaart van Nederland Schaal 1:50000, p. 39. Volgens deze publicatie dateert de knik- of knipklei 
uit de Laat-Romeinse – Vroeg-Merovingische tijd (250-650 na Chr.; ‘Duinkerke II’), het ‘verjongingsdek’ is 
in de Karolingisch-Ottoonse tijd afgezet (850-1000 na Chr.; ‘Duinkerke IIIA’). 

28  Miedema (1999-2000) 343. 
29  In de uit 2018 daterende eerste versie van Tweestromenland heb ik het idee geopperd dat de oriëntatie 

van het Westerwijtwerdermaar kan zijn geconstrueerd door bij Krangeweer een loodlijn te zetten op de 
raailijn tussen de wierde van Bedum en het oude podium waarop boerderij ‘de Vette Weide’ ten 
zuidwesten van Stedum staat. Deze raailijn snijdt bij Krangeweer het Kardingermaar/Maarvliet. Nog 
afgezien van de complexiteit van een dergelijke constructie lijkt het me meer voor de hand te liggen dat 
de oriëntatie van het Westerwijtwerdermaar vanuit het noorden is bepaald.  

30  Miedema (1999-2000) 302. 
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Het maar loopt tussen enkele oude wierden door: Engeweer in het westen en de (nu 
afgegraven) dorpswierde van Westerwijtwerd en de Palen in het oosten.  

De loop van het water, zoals die op het laatste plaatje is aangegeven, komt overeen met het 
verhang dat we op de hedendaagse hoogtekaart zien, maar is tegengesteld aan de huidige 
stroomrichting. Daarbij moeten we ons realiseren dat het huidige reliëf is gevormd nadat de 
ingetekende waterlopen waren aangelegd. 

 

  

 

 

 

 

 

De bodem van Westerwijtwerd 

De grens van het kerspel 
Westerwijtwerd is aangegeven met 

een donkerrode lijn.  
 

 

Wat opgemerkt is ten aanzien van het reliëf geldt ook voor de bodem. De huidige 
bodemkaart geeft niet de situatie weer die bestond ten tijde van het aanleggen van het 
Kardingermaar/Maarvliet, Westerwijtwerdermaar en de andere watergangen die met de 
ontginning van het Woldland samenhangen.  
De bodemkaart laat zien dat in het zuidwestelijke deel van het kerspel Westerwijtwerd 
dezelfde ‘woudgrond’ aan de oppervlakte ligt als bij Rodeschool en ten westen van het 
‘podium’ Westerseweg 2 bij Zuidwolde.31 Dit lijkt mijn vermoeden te bevestigen dat we hier 
te maken hebben met een oude randveenontginning. Ten noorden en oosten van de 
woudgrond ligt een zone van knikklei.  

Door de daling van de bodem ten zuiden van Westerwijtwerd ontstond daar een laagte 
waaruit het water niet weg kon. De enige uitweg was die langs het 
Kardingermaar/Maarvliet. Via die watergang liep het naar het noordoosten en dan via het 
Dellekanaal naar de monding van de Fivel. Toen het Dellekanaal dichtslibde moest een 
andere uitweg worden gevonden of gemaakt.  
  

                                                           
31  ‘Kalkarme woudgrond’ (pMn86C).  
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Westerwijtwerd en het 
Westerwijtwerdermaar vanaf de 
Breeker Panning 
 

 

Zoals eerder opgemerkt gaat het ons nu om drie afzonderlijke delen van het huidige 
Westerwijtwerdermaar: het stuk tussen de kerk van Westerwijtwerd en Krangeweer, een 
stukje Kardingermaar/Maarvliet en het pand tussen het Kardingermaar/Maarvliet en de 
Maljehornstertocht.  

Op het plaatje zien we het noordelijke stuk van het Westerwijtwerdermaar tussen de kerk 
en Krangeweer of, meer precies, het stuk Westerwijtwerdermaar tussen de Breeker Panning 
en Westerwijtwerd. De kerk staat op een bultje tussen de wierde van Engeweer in het 
westen en de dorpswierde van Westerwijtwerd in het oosten. Dit gedeelte van het maar is 
mogelijk al gegraven toen er nog veen lag en het maaiveld dus hoger lag. De bodem moet als 
gevolg van ontwatering en bewerking snel zijn gedaald, waardoor het water in zuidelijke 
richting is gaan stromen, richting Kardingermaar/Maarvliet.  

 

 

 

 

 

Westerwijtwerdermaar bij de Breeker 
Panning 

We kijken vanaf de brug bij de Breeker 
Panning naar het zuiden. Het maar 
loopt hier in een kaarsrechte lijn naar 
Krangeweer.  
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Westerwijtwerdermaar bij 
Krangeweer 

We kijken naar het noorden. Op deze 
plek kruist de Eemshavenweg (N46) het 

Westerwijtwerdermaar. 

Het door het Westerwijtwerdermaar 
afgevoerde water kwam bij 

Krangeweer in het Kardingermaar uit.  
Zolang het Dellekanaal functioneerde 
liep het vanaf deze plek noordwaarts 

via een sloot die nu bij het 
Noorderzijlvest bekend is als 

 ‘Zuider Maarvliet’. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaal Krangeweer 

Achter het gemaal is nog net een glimp 
te zien van het ‘Zuider Maarvliet’ dat in 

het verlengde ligt van het oude 
Kardingermaar.  

 
Westerwijtwerdermaar 

bij Krangeweer 

Vanaf het gemaal 
Krangeweer volgt het 

huidige 
Westerwijtwerdermaar 

over 350 meter het tracé 
van het Kardingermaar 

en loopt parallel aan de 
Eemshavenweg. Deze is 

rechts op de foto 
zichtbaar. Links zien we 

nog een hoek van 
boerderij 

Crangeweersterweg 6, op 
de achtergrond het 

viaduct in de Wolddijk.  
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Toen het Dellekanaal nog functioneerde was het stukje Kardingermaar tussen Krangeweer 
en de Wolddijk voor de ingezetenen van Westerwijtwerd van geen belang. Deze watergang 
diende als waterlossing van de venen tussen Ellerhuizen en Thesinge en nam ten noorden 
van de plek waar later de Wolddijk zou worden gelegd, een vanuit het zuidoosten komende 
zijtak op. Die zijtak had een natuurlijke oorsprong en voerde water af dat zich verzamelde in 
de laagte tussen de kwelderrug van Lutjewijtwerd en het veen van het Centrale Woldland.  

 

 

 

 

 

 

Westerwijtwerdermaar tussen de 
Douwtil en Peertil 

De Douwtil komt ook voor als ‘Doniatil’ 
of ‘Oude til’; de Peertil wordt in de 
bronnen ook ‘Nieuwetil’ genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stuk 
Westerwijtwerdermaar 
tussen Kardingermaar 
en Maljehornstertocht 
op de AHN-hoogtekaart 
 
 

 
Met een vage blauwe lijn is aan de linkerkant van het plaatje de vermoedelijke loop van het Terlaanstermaar 
aangegeven. De rode stip staat op de plaats van Krangeweer. De twee lichtblauwe lijnen markeren een tweetal 
‘oersloten’: de ‘Fledderboschtocht’ en ‘Maljehornstertocht’. Met een vage blauwe streep is daar de zuidelijke 
voortzetting van het Westerwijtwerdermaar ingetekend.  
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Op de kwelderwal waarvan Hemert het oostelijke uiteinde is, liggen oude nederzettingen. 
Het gebied ten zuiden daarvan is al vroeg ontgonnen.32 Ook de grondsoort wijst daarop: hier 
ligt – tot aan de Wolddijk – vooral knikklei. Volgens de bodemkundigen is deze in de periode 
250-650 afgezet (‘Duinkerke II’). De klei is gedeponeerd in een strook waarvan de bodem 
gedaald was als gevolg van de ontginning. Ten zuidwesten van deze laagte moet in die tijd 
nog een dik veenpakket hebben gelegen. Het water dat zich in deze lage strook verzamelde, 
heeft zich een weg gezocht naar het westen. Marijke Miedema vermoedt dat deze 
watergang in verbinding heeft gestaan met het Terlaanstermaar.33 Beide watergangen 
worden nu van elkaar gescheiden door een kwelderrug die van Ter Laan via Krangeweer in 
de richting van Lutjewijtwerd loopt. Als Miedema’s vermoeden juist is, moet deze 
kwelderrug in de periode 850-1000 (‘Duinkerke III’) zijn ontstaan, toen ook in het Woldland 
een ‘verjongingsdek’ werd afgezet. Door de vorming van de kwelderrug raakte het water ten 
noorden en ten zuiden ervan opgesloten. Het Kardingermaar doorsnijdt de kwelderrug en zal 
in dezelfde periode zijn gegraven.  

De situatie is veel ingewikkelder dan die ten westen van het Centrale Woldland, maar het op 
het plaatje afgebeelde stuk van het Westerwijtwerdermaar is toch vergelijkbaar met de Oude 
Ae. Ook in dit geval gaat het immers om water dat opgesloten is geraakt tussen oever- of 
kwelderwallen en het resterende veen.  

Op de hoogtekaart zien we ten zuiden van Hemert een opvallend ‘hoog’ gebied: daar ligt een 
relatief jong kleidek aan de oppervlakte. Deze laag is waarschijnlijk in de 12e eeuw afgezet en 
mogelijk ook later nog verder ‘verjongd’. De zuidelijke voortzetting van het 
Westerwijtwerdermaar – op dit plaatje met een vage blauwe streep ingetekend – snijdt het 
meest zuidelijke puntje van dat gebied af. De bespreking van dat stuk van het maar volgt in 
het volgende hoofdstuk, waar het zal gaan om de maatregelen die genomen moesten 
worden ter oplossing van de problemen die zijn ontstaan door het dichtslibben van de 
Fivelboezem en het Dellekanaal (12e eeuw).  

 
  

                                                           
32  Miedema (1999-2000) 344.  
33  Miedema (1999-2000) 343. 
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Samenvatting hoofdstuk 3 

In de stroken tussen het resterende hoogveen en de hoge oeverwallen langs Hunze en Fivel 
verzamelde zich water dat niet via natuurlijke weg kon afstromen. Om dat kwijt te raken is 
ten oosten van de wierdenrij Adorp-Winsum de Oude Ae gegraven. De oriëntatie van het 
noordelijke deel van de Oude Ae doet vermoeden dat het water ervan aanvankelijk via het 
Warffumermaar naar het noorden heeft gelopen.  
Aan de oostzijde van het Centrale Woldland werd het tussen het resterende veen en de hoge 
gronden ingesloten water naar het Kardingermaar/Maarvliet afgevoerd door het ’t in het kerspel 
Westerwijtwerd gelegen deel van het Westerwijtwerdermaar en een in oorsprong natuurlijke 
waterloop tussen Sint Annen en Stedum. Via het Kardingermaar/Maarvliet en het Dellekanaal 
stroomde het naar de monding van de Fivel.  
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 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Links: ‘De Fivel en hare verzanding’; rechts: Pieter Mennes Bos (1844-1919) 
 

Naast het verdwijnen van het hoogveen en de daarmee gepaard gaande bodemdaling heeft 
het dichtslibben van de Fivelbaai de meeste invloed gehad op de inrichting van het 
Groninger landschap. Dit proces heeft uiteraard geruime tijd in beslag genomen, maar het is 
niet duidelijk hoe lang precies. Zeker is wel dat hierdoor de bestaande waterhuishouding 
werd verstoord en dat de bewoners van het kustgebied gedwongen waren nieuwe 
oplossingen te vinden voor het waterprobleem. Op basis van gemeenschappelijke belangen 
gingen ze nieuwe samenwerkingsverbanden aan en moesten daarvoor traditionele grenzen 
overschrijden.   
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Pieter Mennes Bos, boer op het Zandtstervoorwerk (1844-1919), heeft zich blijvende faam 

verworven als onderzoeker van de geschiedenis van het Groninger landschap. Na Bos’ 

overlijden heeft de in Uithuizermeeden geboren ir. Johan van Veen (‘de geestelijke vader 

van het Deltaplan’) zijn nagelaten aantekeningen bewerkt en ervoor gezorgd dat ze 

gepubliceerd konden worden. Ze verschenen tien jaar na Bos’ dood in twee afleveringen van 

het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.34 Ofschoon de 

titel van het werk (‘De Fivel en hare verzanding’) de indruk wekt dat Bos zich alleen met de 

Fivel bezighield, betreffen zijn aantekeningen ook de waterstaatkundige toestand in andere 

delen van het gewest. 

 

 

 

 

 

 

Abt Menko over de afdamming van de 
Fivel bij Westeremden 

Kroniek Wittewierum, UB_116 fol. 34v 
kolom 136. In de marge staan 
aantekeningen van Ubbo Emmius. 
 

 

Abt Menko van Wittewierum (1213-1276) noemt in zijn kroniek de Fivel twee maal. De 
eerste keer gebeurt dat wanneer hij vertelt over de grondwerkzaamheden die nodig waren 
voor de bouw van de nieuwe kloosterkerk te Wittewierum (1238), de tweede keer bij 
gelegenheid van een overstroming in 1257. De eerste vermelding is voor de reconstructie 
van de oude rivierloop het belangrijkst en roept ook de meeste vragen op.  

Preterea ad occidentem, ubi est maior pars edificii, olim decurrebat amnis, cuius nomen erat 
Fivele, ita ut esset ibi portus navium. Qui cum in Emetha esset obstructus et desiccatus, 
paulatim fimo sterquilinii et straminibus fuit repletus; et ideo necesse fuit in profundum 
fodere, ut ad fundum solidum posset perveniri.  

‘Bovendien stroomde aan de westkant, waar het grootste deel van het gebouw is, vroeger 
een rivier, waarvan de naam Fivel was, zo dat hier een haven voor schepen was. Aangezien 
[de rivier] bij Westeremden afgedamd en uitgedroogd was, was [de haven] langzamerhand 
met mest van de mestvaalt en met stro gedempt.’35 
  

                                                           
34  Johan van Veen, ‘De Fivel en hare verzanding; bewerkt uit de nagelaten aanteekeningen van P.M. Bos’, 

TKNAG, 47 (1930), 673-692 en 773-801. 
35  Jansen en Janse (1991) 336-337. Zie ook ‘Abt Menko over de Fivel en het fundament van de kloosterkerk 

in Wittewierum’, in: Groninger Kerken jrg. 36 (2019) nr. 2, 45-53 (ook te vinden op 
www.vanlauwerstoteems.nl onder de rubriek ‘Publicaties’. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Volgens het bericht van Menko is de Fivel bij Westeremden afgedamd. Het verloren gaan 
van de Fivel als scheepvaartverbinding en de afdamming van die rivier moeten, zo valt uit 
Menko’s woorden op te maken, al vér voor zijn tijd hebben plaatsgevonden. De dam kan ook 
pas gelegd zijn toen de opslibbing in de Fivelbaai zover was voortgeschreden, dat de rivier 
ook was opgehouden als waterlossing te functioneren. Door een dam in de lage 
rivierbedding te leggen werd een stuk land ingepolderd en voorkwam men dat het zeewater 
in extreme gevallen via de oude bedding het land kon binnenkomen. Waarschijnlijk hoort de 
afdamming van de rivier bij Westeremden bij het proces van bedijking van de oudste delen 
van het wierdenland. We kunnen dan denken aan een tijdstip ergens in de 12e eeuw.36  

Afdamming van de rivier bij Westeremden was alleen mogelijk wanneer het door de Fivel 
vanuit Duurswold aangevoerde water via een andere route naar zee kon stromen. Die 
andere route was de Delf, die vanaf Muda bij Winneweer via Appingedam naar de Eems liep. 
We kennen die watergang nu als onderdeel van het Damsterdiep.37  

 

 

 

 

 

 

Een dam in de Fivel bij Westeremden 

Aan sporen op de AHN-hoogtekaart is 
nog te zien waar de Fivel is afgedamd: 

de plaats van de dam (bij het pijltje) 
heeft het tracé van de Zeerijperweg 

bepaald. 
 

 

Er is een aanwijzing die enige grond kan geven aan de veronderstelling dat de Fivel en de 
Fivelbaai halverwege de 11e eeuw nog bevaarbaar was. Die aanwijzing vinden we in de akte 
van 1057, waarbij koning Hendrik IV aan bisschop Adelbert van Bremen de graafschappen 
Hunsingo en Fivelgo cadeau doet, met markt, munt en tol in Winsum en Garrelsweer.38 
Winsum ligt bij de plaats waar een gegraven watergang, het Winsumerdiep, in zee (i.c. de 
gezamenlijke benedenloop van Hunze en Drentsche Aa) uitmondde. Ik vermoed dat de 
situaties bij Garrelsweer en Winsum met elkaar vergelijkbaar waren. Ook bij Garrelsweer 
kwam een gegraven watergang, in dit geval de Delf, in zee (i.c. de benedenloop van de Fivel) 
uit. Hierdoor waren beide plaatsen, één in Hunsingo en één in Fivelgo, goed bereikbaar voor 
schippers die van overzee kwamen. Wanneer de Fivel halverwege de 11e eeuw al was 

                                                           
36  In zijn in 1605 te Groningen uitgegeven boekje De Agro Frisiæ inter Amasum & Lavicam flumina deque 

urbe Groninga in agro eodem (p. 21) dateert Ubbo Emmius de afdamming van de Fivel bij Westeremden 
op ‘ongeveer 400 jaar geleden’. Volgens hem is de dam dus omstreeks 1205 gebouwd.  

37  Zie Landschap lezen 4 (‘Delf en Damsterdiep. Van tochtsloot tot levensader’) op 
www.vanlauwerstoteems.nl.  

38  OGD (Oorkondenboek van Groningen en Drente) I 24 (25 april 1057). 
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dichtgeslibd, zouden schippers vanaf zee eerst nog 11 kilometer via de Delf naar Garrelsweer 
hebben moeten varen om hun waren te lossen. In dat geval zou het veel meer voor de hand 
hebben gelegen dat de koning Farmsum of Appingedam als markt-, munt- en tolplaats voor 
Fivelgo had aangewezen.39 

Deze aanwijzingen zouden kunnen betekenen dat de Fivel in amper één eeuw tijd van een 
watervoerende en bevaarbare rivier is verpieterd tot een kronkelende laagte in het 
wierdenland. Dat is kort, maar zeker niet ondenkbaar.  

Wanneer we bedenken dat de bewoners van Westerseweg 2 bij Zuidwolde in de 12e eeuw 
hun woonplaats hebben opgehoogd,40 en we ons ook de geulsporen in het Centrale 
Woldland herinneren die aan de oostzijde onder jongere kleilagen verdwijnen, ligt de 
veronderstelling voor de hand dat de overstromingen van de 12e en 13e eeuw ook gevolgen 
moeten hebben gehad voor het functioneren van alle natuurlijke en gegraven waterlopen. 
Op vele plaatsen zijn massa’s slib afgezet die het afstromen van het water moeten hebben 
gehinderd.  

Ook na de afdamming van de benedenloop van de Fivel bij Westeremden bleven de 
Fivelboezem en de rieten of kreken daarin nog gebruikt worden voor de scheepvaart. Dat 
kunnen we opmaken uit een akte van 1317, waarin werd bepaald wat er gedaan moest 
worden wanneer zich een conflict zou voordoen tussen schippers en handelaren die van 
elders naar de ‘zijl van de Zandtsters’ kwamen enerzijds en de inwoners ‘van ons land’ 
anderzijds.41 Ook in de 16e eeuw wordt in bronnen nog melding gemaakt van haven-achtige 
functies op plekken waar watergangen in de Dollard uitkwamen en de open zee via prielen 
bereikbaar was. De situatie op die plaatsen moet gelijkenis hebben vertoond met die van 
Garrelsweer in de 11e eeuw.42 
 

 

 

 

 
 
Het ‘Dellekanaal’ en de 
Fivelbedding op de bodemkaart 

1. De Pomp 
2. Oldfort 

  

                                                           
39  Later werd Appingedam de marktplaats van Fivelgo. Uit de kroniek van Emo blijkt dat Appingedam in de 

eerste helft van de 13e eeuw als forum (marktplaats) bekend stond; zie Jansen en Janse (1991) 162-163. 
40  Hervonden Stad 9 (2004) 25-27 en Hervonden Stad 10 (2005) 22-35. 
41  OGD I 254 (25 juli 1317). Met de ‘zijl van de Zandtsters’ wordt de sluis in de Zijldijk bedoeld, beter bekend 

als Oosterniezijl. Zie Zwerven door Fivelgo 2, ‘”Omteda Tjada” bestaat niet’, 44, op 
www.vanlauwerstoteems.nl.  

42  Zie het ‘Advis van ordinantie um in deser bekommerlicke tydt victualie van Embden ende uuth 
Oestfrieslandt overall tmoegen hebben ende bekommen’ van 15 juli 1580 (GrA 2100-1462.304). 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Over de datering van het dichtslibben van de Fivel en het Dellekanaal wordt verschillend 
gedacht. Volgens Ben Westerink werd de waterafvoer via de benedenloop van de Fivel in de 
loop van de 10e eeuw al problematisch.43 Dat is moeilijk te rijmen met de eerder genoemde 
akte van 1057. We zouden dan moeten aannemen dat de opstellers van dat stuk zijn 
uitgegaan van een situatie die in het verre verleden had bestaan. Onmogelijk is dat niet, 
maar het lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Ik houd het erop dat de opslibbing pas in de 12e 
eeuw tot serieuze afwateringsproblemen – en ook nieuwe kansen voor het inpolderen van 
land – heeft geleid.  
Ik heb geen verstand van grondsoorten, maar de op de vorige pagina geplaatste uitsnede uit 
de bodemkaart laat wel heel duidelijk het spoor zien dat het Dellekanaal tussen De Pomp en 
Oldfort heeft achtergelaten.  

   Het antwoord op het dichtslibben van de Fivel 
    
   Met lichtblauwe lijnen zijn het Kardingermaar (links) en het Westerwijtwerdermaar (rechts) 
   aangegeven. De niet meer als hoofdwatergang functionerende delen van het Kardingermaar/
   Maarvliet zijn zichtbaar als een vage donkerblauwe lijn.  

 

Vóór het dichtslibben van het Dellekanaal was de ontwatering van het Fivelgoër deel van het 
Centrale Woldland grotendeels afhankelijk van het goede functioneren van het 
Kardingermaar/Maarvliet. Deze watergang voerde niet alleen water uit de omgeving van 
Thesinge en Steerwolde af, maar ook dat wat werd aangevoerd door de in het vorige 
hoofdstuk besproken gedeelten van het Westerwijtwerdermaar. Toen het Dellekanaal 
                                                           
43  Ben Westerink, ‘Als twee druppels water. De landschappen van het Groninger Fivelingo en het Friese 

Dongeradeel’, in: Stad en Lande, jrg. 24 nummer 3 (2015) 17-22. 
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halverwege de 12e eeuw ophield te functioneren, was dit gedeelte van het Woldland 
opgesloten. Het was ‘inpendig’ geworden: het water kon er wel in, maar niet meer uit.  

Ter oplossing van dit probleem zijn twee samenhangende en – gezien het 
grensoverschrijdende karakter ervan – opmerkelijke maatregelen genomen: men heeft  

(1) het Kardingermaar (waardoor hoofdzakelijk Fivelgoër water liep) aangesloten op het 
Hunsingoër watersysteem en  
(2) een verbinding tot stand gebracht (of een bestaande verbinding verbeterd) tussen het 
Westerwijtwerdermaar en de ‘Tenpostertocht’.  

Deze ingrepen veronderstellen samenwerking van Hunsingo en Fivelgo: Hunsingoër water 
ging naar Fivelgo stromen, Fivelgoër water naar Hunsingo.  
 

De afleiding van het Kardingermaar 

Om het water uit het noordelijke stuk van het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland (het 
Vierendeel) af te voeren, is het Kardingermaar vanaf Lutjewolde44 via een toen reeds 
bestaande, op Middelstum lopende sloot door Hunsingoër gebied noordwaarts geleid. 
Ongeveer 1700 meter verder naar het noorden45 sloot de afgeleide watergang aan op de 
eveneens reeds bestaande ‘Terlaanstertocht’ die, zoals we eerder zagen, gegraven is om het 
water van het Terlaanstermaar naar het Deelstermaar af te voeren.46 Het noordelijke deel 
daarvan, nu Hooimaar geheten, diende tevens als waterlossing voor Engeweer. 

 

 

 

 

Het Kardingermaar en Middelstum 

1.  Deelstermaar  
2.  Boerdam  
3.  Dellekanaal  
4.  Terlaanstermaar  
5.  (Buiten) Kardingermaar  
6.  Kardingermaar/Maarvliet 

De lichtblauwe lijn geeft de loop aan van het 
afgeleide Kardingermaar. Dit volgt 
grotendeels het tracé van de oudere 
‘Terlaanstertocht’. De gele stip markeert de 
plek vanaf waar dat afleidingskanaal naar het 
Deelstermaar was gegraven. 

  

                                                           
44  GPS 53.292739, 6.644077. 
45  GPS 53.307963, 6.642900.  
46  Zie pp. 28-30. 
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Vanaf de huidige Eenkemaheerd (Fraamweg 4) en de Stenen Pijp47 kan het uit het Fivelgoër 
Woldland afkomstige water via twee tracé’s verder zijn geleid. Het is mogelijk dat men 
aanvankelijk het oude tracé van de ‘Terlaanstertocht’ (rechtdoor naar het Deelstermaar) 
heeft aangehouden, maar het is ook denkbaar dat het water van meet af aan naar het 
westen is afgeleid, via het Krommaar48 naar Onderdendam. Het is zelfs mogelijk dat ook de 
‘Terlaanstertocht’ al eerder via het Krommaar naar Onderdendam is geleid. Beide 
mogelijkheden zijn op de kaartjes op pp. 61 en 62 aangegeven.  

Het laatste kaartje laat goed zien dat het Kardingermaar bij Lutjewolde van de 
oorspronkelijke lijn afwijkt en vanaf dat punt een tracé volgt dat geraaid is op de kerk van 
Middelstum.  
Er zijn talloze punten vanwaar men, uitgaande van het oorspronkelijke tracé van het 
Kardingermaar, een lijn op Middelstum had kunnen zetten. De vraag is dus: hoe komt men 
aan het bewuste punt bij Lutjewolde?  

Naar het antwoord op deze vraag hoeven we niet te zoeken: voor dit punt is gekozen omdat 
hier al een sloot lag die geschikt was om het water van het Centrale Woldland naar het 
noorden af te voeren. Ook het hoe en waarom van die oudere sloot is niet moeilijk te 
doorgronden. Die watergang was de centrale sloot in een gebied waarin we een 
waaiervormige verkaveling aantreffen. Dergelijke waaiers zien we vaak in ‘restgebieden’ 
tussen verkavelingsblokken die al eerder waren aangepakt en ieder hun eigen oriëntatie 
hadden. In dit geval heeft het ten westen van de waaier gelegen blok een noordnoordwest-
zuidzuidoost georiënteerde percelering, terwijl de verkaveling van het ten oosten ervan 
gelegen blok een zuidwest-noordoostelijke richting volgt. Het punt waar de afleiding van het 
Kardingermaar begint bevindt zich precies op de plek waar de kavellijnen in de waaier 
convergeren. De bewuste sloot is dus de as van de waaier geweest.  

Wanneer we de lijn op Middelstum nader bekijken, blijkt dat daarmee nog iets bijzonders 
aan de hand is. Ze loopt niet alleen op de kerk van Middelstum, maar staat bovendien haaks 
op de oost-west as van die kerk! De kerk lijkt dus niet alleen de oriëntatie, maar ook de 
geografische lengte van de lijn te hebben bepaald.  

In technische zin is het niet moeilijk geweest om vanaf Lutjewolde een lijn te raaien op (de 
kerk van) Middelstum, ook al bedraagt de afstand tussen het oriëntatiepunt in Middelstum 
en het noordelijke uiteinde (of liever: begin) van de lijn ruim 4 km. Maar hoe kun je op zo’n 
grote afstand van Middelstum een lijn zo precies haaks op de as van de kerk zetten? Zelfs 
wanneer je uitgaat van de kerk zelf (vanuit het noorden dus), is het nog niet zo eenvoudig 
om zo’n loodlijn te construeren. Anderzijds: als je in staat bent om aan de hand van de 
sterren een kerk netjes oost-west te oriënteren, moet het ook niet zo moeilijk zijn geweest 
om een noord-zuidlijn vast te stellen. Het feit dat de sloot haaks op de kerk-as staat kan dus 
net zo goed het gevolg zijn van een constructie waarin de oriëntatie van de kerk van 
Middelstum geen rol heeft gespeeld.  

Een aanwijzing daarvoor zie ik in het feit dat de inrichting van het tussen Middelstum en de 
Wolddijk gelegen gebied – bijna in zijn geheel behorend tot het kerspel Westerwijtwerd – 
geheel en al losstaat van de geconstrueerde lijn. Daarin zijn verschillende 
verkavelingsblokken herkenbaar. In het noorden begint het met de onregelmatige 
                                                           
47  GPS 53.332106, 6.623652.  
48  Nu Kromme Kardingermaar. 
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blokverkaveling die typerend is voor oude wierdedorpen. Dan, ten zuiden van het 
Deelstermaar (Boerdam) krijg je een wat regelmatiger zone tot de lijn waarop de Dorpsweg 
van Westerwijtwerd ligt. Ten zuiden daarvan tot aan de kromme lijn in de Grote 
Breeksterpolder die mogelijk de oostelijke voortzetting verraadt van het Terlaanstermaar,49 
zien we een duidelijk noordwest-zuidoost georiënteerd ontginningsblok dat qua oriëntatie 
aansluit op het gebied ten westen ervan. Pas ten zuiden van de kromme lijn tussen het 
(afgeleide) Kardingermaar en de Eemshavenweg ligt de waaier waarvan het hier met een 
blauwe lijn gemarkeerde lijnstuk de as is.  

Het voorgaande overziende vermoed ik dat bij de constructie van de centrale as van de 
waaier in het restgebied tussen de genoemde grote ontginningsblokken niet alleen 
Middelstum een rol heeft gespeeld, maar ook Bedum. De Sint Walfriduskerk ligt ruim 2,5 km 
ten westen van de raailijn op Middelstum. Net als de kerk van Middelstum is ook die van 
Bedum op het oosten georiënteerd. Wanneer we de as van de Sint Walfriduskerk naar het 
oosten doortrekken, blijkt dat deze de op Middelstum geraaide lijn haaks kruist op een plek 
die zich enkele meters ten zuiden van de Sint Annerweg bevindt. Dit wekt op zijn minst de 
indruk dat het ‘restgebied’ tussen Bedum en Sint Annen vanaf deze plek is aangepakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruisen op Bedum en Middelstum en 
een dam in het Kardingermaar 
 
 

Het gebruik van kerkassen en loodlijnen daarop komt meer voor bij de inrichting van het 
land. Een duidelijk voorbeeld is de as van de Sint Maartenskerk te Groningen. Het verlengde 
daarvan vormt de grens tussen Noorddijk en Middelbert en de oostgrens van Noorddijk is 
vastgesteld door een loodlijn te zetten op die verlengde as. De geografische lengte van die 
oostgrens is op haar beurt ook weer bepaald door het zetten van een (middel)loodlijn op de 
raailijn tussen de kerken van Noorddijk en Garmerwolde.50   

                                                           
49  Miedema (1999-2000) 343. 
50  Zie Landschap lezen 1, ‘Middeleeuwse ontginningen in Groningerland’, hoofdstuk 1.4 (‘Elders besproken 

ontginningen’) op www.vanlauwerstoteems.nl.  
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Blijkbaar heeft men bij het aanpakken van het Reidland – een uit rietmoeras bestaand 
restgebied tussen de kerspelen Bedum, Stedum en Westerwijtwerd – een waaier 
geconstrueerd waarvan de lijn op Middelstum het uitgangspunt is geweest. Men plaatste die 
lijn op dat punt, waar men op het oostelijke verlengde van de as van de Walfriduskerk een 
loodlijn kon zetten die op Middelstum liep. 

Voor alle duidelijkheid: ik beweer niet dat omstreeks 1150 het Kardingermaar noordwaarts 
is afgeleid door een loodlijn op de kerk van Middelstum te construeren. Die lijn was 
waarschijnlijk al meer dan een eeuw eerder vastgesteld toen deze hoek van het Woldland 
werd aangepakt en daarin een waaier van sloten werd gegraven. Toen het Dellekanaal 
ophield te functioneren was de centrale sloot in deze waaier echter een voor de hand 
liggende plaats om het uit het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland afkomstige water 
naar het noorden af te leiden. 

Mogelijk is in samenhang met de afleiding van het Kardingermaar vanaf Lutjewolde in de 
oude loop daarvan een dam gelegd. Het merkwaardige verloop van de kavellijnen tussen de 
boerderijen Thesingerweg 6 te Bedum en Schultingaweg 5 te Sint Annen geeft op zijn minst 
aanleiding tot het vermoeden, dat met deze plek iets bijzonders aan de hand is. Op de inzet 
in het vorige plaatje is te zien hoe de rechte lijn van het Kardingermaar wordt onderbroken 
door een uitstulping van het ten oosten daarvan gelegen perceel. Zou hier een dam in de 
oorspronkelijke loop van het Kardingermaar zijn gelegd? De hoogtekaart wijst uit dat een 
dam op deze plek zinvol kan zijn geweest. Daarmee kon men voorkomen dat water uit het 
zuidelijke deel van het Kardingermaar in de laagte tussen Lutjewolde en Krangeweer terecht 
kon komen.  
De archeoloog Jan Molema heeft de mogelijkheid geopperd dat op deze Fivelgoër uitstulping 
in Hunsingoër gebied de kerk van Oostbedumerwolde gestaan.51 Heel waarschijnlijk lijkt me 
dit niet. De parochie Asterbederwalda (Oostbedumerwolde) viel onder het dekenaat 
Usquert, terwijl het betreffende terrein onder het dekenaat Loppersum valt. Bovendien 
heeft in dezelfde nederzetting, maar dan op een wat grotere afstand van het Kardingermaar, 
de kerk van de in 1477 opgeheven parochie Emderwolde of Lutjewolde gestaan.52  
Het bewuste perceel is verder opmerkelijk door zijn ligging op de zuidelijke oever van een op 
de hoogtekaart zichtbare priel, die ten zuidoosten van Bedum begint en langs het licht 
kronkelende tracé van de Thesingerweg onder Bedum naar en voorbij de begraafplaats van 
Sint Annen loopt.  

Een onderbreking van de oorspronkelijke lijn van het Kardingermaar zien we ook ten oosten 
van Westerwijtwerd, even ten zuidwesten van De Weer. De uitstulping is hier, anders dan 
die in Lutjewolde, van west naar oost gericht: een stukje land aan de Fivelgoër kant van de 
grens is bij Hunsingo getrokken. Zou hier ook een dam zijn gelegd? In dit geval kan het de 
bedoeling zijn geweest om te verhinderen dat water vanuit de hogere gronden in het 
noorden naar de laagte bij Krangeweer liep. Ook in dit geval wijst de hoogtekaart uit dat een 
dergelijke ingreep zinvol kan zijn geweest.  
  

                                                           
51  Jan Molema, ‘Verdwenen kerken van veenontginningsnederzettingen’, in: Groninger Kerken 28e jrg. 

(2011) 9-15.   
52  De kerk van Lutjewolde stond op het erf van Schultingaweg 1 onder Sint Annen. Zie Kristin Bosma, ‘Een 

kerkhof zonder kerk, of toch niet?‘, in: Hervonden Stad 2019, 112-119.    
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Nog een spoor van een dam?  

 

 

Het betreffende terrein is aangewezen als Archeologisch Monument.53 Vóórdat hier in het 
kader van de ruilverkaveling ingrijpende veranderingen in de landinrichting werden 
aangebracht, is het terrein aan een archeologisch onderzoek onderworpen. Dat onderzoek 
heeft niets opgeleverd dat mijn veronderstelling ondersteunt, maar ook niets dat deze 
weerspreekt. Wat dat aangaat is het goed om te zien dat Jan Molema, de archeoloog die de 
resultaten van het onderzoek heeft beschreven, tot de slotsom komt dat het ‘niet direkt 
duidelijk’ is ‘waarom de onderzochte woonplaats, die tot Hunsingo behoort, zo markant 
uitspringt op de grens tussen beide landschappen’.54   

 

 

 

 

 

Eemshavenweg en 
Kardingermaar bij Lutjewolde 

We kijken in zuidwestelijke 
richting. Rechts van de weg ligt 
Hunsingo, links ervan Fivelgo. De 
pijltjes geven het tracé van het 
afgeleide Kardingermaar aan.  

 

  

                                                           
53  Monumentnummer 45776: ‘Verhoogd terrein waarin sporen van bewoning’. 
54  J. Molema, ‘Een verkennende opgraving van een verhoogde woonplaats in de gemeente Middelstum 

(Gr.)’, in: Paleo Aktueel 4 (1992), 140-144. 
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Het Kardingermaar bij 
Lutjewolde  

De foto is gemaakt vanaf de 
parkeerplaats langs de 

Eemshavenweg. We kijken naar 
het noorden. Het zicht op 

Middelstum wordt belemmerd 
door het talud van het viaduct 

in de Thesingerweg. 

 

 

Vanaf de aftakking in Lutjewolde liep het Kardingermaar door Hunsingoër gebied. Later, na de inlating van het 
Vierendeel en Stedum c.a. in het ‘proto-Winsumerzijlvest’, werd deze watergang als een ‘extraterritoriaal’ 
object beheerd door het Vierendeel. Ik kom daarop terug.  

 

 

Oostbedumerwolde  

In een 15e-eeuwse lijst van Ommelander parochies wordt het kerspel Asterbederwalda of 
Oostbedumerwolde vermeld.55 Het is onzeker waar de kerk van die parochie heeft gestaan. 
In de loop van de tijd zijn daarvoor verschillende plaatsen aangewezen. Ik houd het voor 
mogelijk dat met Asterbederwalda het in diezelfde lijst ontbrekende Ellerhuizen is bedoeld.  
Dat is minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt. Met Bedumerwolde werd vermoedelijk 
het woldland ten zuiden Bedum bedoeld.56 Het is denkbaar dat Noord- en Zuidwolde ooit 
samen zijn aangeduid als *Westbedumerwolde, net zoals Hoogkerk en Leegkerk ooit samen 
Lieuwerderwolde vormden en ook wel Zuid-Lieuwerderwolde en Noord-Lieuwerderwolde 
heetten. Naast *Westbedumerwolde zou Oostbedumerwolde in Ellerhuizen keurig op zijn 
plaats liggen.  
De kerk van Ellerhuizen of Oostbedumerwolde lijkt te hebben gestaan op de hoogte van het  
huidige perceel Ellerhuizen 27. Toen deze bult in 1841 werd afgegraven, is daar ‘eene 
menigte menschenbeenderen’ gevonden en ook ‘zware steenen zoo als men nog heden in de 
meeste oude Kerken dikwijls met kunst en smaak ziet aangebragt’.57 

 

                                                           
55  Registrum Curarum Terre Frisiae Monasteriensis Dioecesis ex saeculo XV, gepubliceerd in: Leopold von 

Ledebur, Die Fünf Münsterschen Gaue und die Sieben Seelande Friesland’s. Ein Beitrag zur Geographie des 
Mittelalters (Berlin 1836) 101-105. 

56  Zie ook: Remi van Schaïk, ‘Binnen- en buitendijks: geschiedenis tot het einde van de achttiende eeuw’, in: 
Remi van Schaïk e.a. (red.), Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum (Bedum 2002) 
15-47.  

57  J.G. Rijkens, ‘Eene bijdrage van de ontdekking der oude Ellerhuister kerk of kapel, benevens de daaraan 
grenzende begraafplaats en de gedachte Weme’, in: Almanak ter bevordering van kennis en goeden 
smaak voor het jaar 1842, 15e jrg. (Leens 1841) 52-58.  
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Sint Hippolytuskerk te 
Middelstum (c. 1905) 

GrA 1986-12590 

 

De laatgotische dorpskerk van Middelstum, in 1445 gebouwd in opdracht van Onno van 
Ewsum, is een imposant monument dat van heinde en ver te zien is. Maar het zou een 
vergissing zijn te denken dat dit kerkgebouw iets te maken heeft met de inrichting van het 
land. De kavelsloot die de as vormde van de ‘waaier’ tussen Bedum en Sint Annen en 
halverwege de 12e eeuw gebruikt werd ter afleiding van het water van het zuidelijke deel 
van het Centrale Woldland, is al veel eerder gegraven en moet georiënteerd zijn geweest op 
een voorganger van de huidige kerk of een ander markant punt in Middelstum.  

We zagen al dat de op Middelstum lopende sloot de verbinding vormde waarlangs het water 
van het Kardingermaar naar een andere al bestaande watergang kon lopen: de al eerder 
besproken Terlaanstertocht.58 We zagen ook dat deze tocht tevens de scheiding was tussen 
verschillende ontginningsblokken en diende als kerspelgrens tussen Middelstum en Bedum 
in het westen en Westerwijtwerd in het oosten. 

 
Kardinger Buitenmaar vanaf de 
Keesrieftil  

We kijken naar het zuiden. Achter de 
spoorlijn en de bosschages aan de 
horizon lag de Kardingerzijl.  
Het afgebeelde stuk van het 
Kardingermaar vormt de grens tussen 
het kerspel Middelstum (Rodeschool) 
rechts en het kerspel Westerwijtwerd 
(polder ‘de Breker’) links. De tochtsloot 
vormt de oostgrens van het 
‘Rodeschoolblok’ en bepaalt de 
oriëntatie daarvan. 
  

                                                           
58  Zie pp. 28-30.  
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Het Kardingermaar en de aanliggende 
kerspelen  

Het kerspel Middelstum heeft een lichte 
kleur, Bedum is groen. De oostelijke 
kerspelgrenzen van Westerwijtwerd 

(lichtbruin) en Huizinge (blauw) lopen langs 
het oude tracé van het 

Kardingermaar/Maarvliet en vallen samen 
met de landsgrens tussen Hunsingo en 

Fivelgo. De gele stip markeert de plek vanaf 
waar in een eerder stadium de 
‘Terlaanstertocht’ is gegraven.  

 
 

Ik wijs nog eens op de rare vorm van het territorium van het kerspel Middelstum. Het 
zuidwestelijke ‘aanhangsel’ van dit kerspel, dat de plaatselijke benaming ‘Rodeschool’ 
draagt, hoorde in waterstaatkundige zin grotendeels tot de ‘Toornwerder zijl-eed’ en was in 
1594 vrijwel geheel in het bezit van het convent van Aduard. Dit gebied ligt in het 
voormalige woldland, net zoals het zuidelijke deel van het kerspel Westerwijtwerd. 
 

 

 

 

(Buiten-)Kardingermaar vanaf de 
Fraamweg  

We kijken vanaf de Stenen Pijp – bij 
boerderij Eenkema – in zuidelijke 

richting. Bij de Stenen Pijp maakt het 
Kardingermaar een ietwat stompe 

hoek. De voortzetting van het maar 
loopt in westelijke richting, naar 

Onderdendam.  
 

We zagen eerder dat er bij de Stenen Pijp twee mogelijkheden zijn: het uit het zuiden 
aangevoerde water ging hier óf rechtdoor, via het huidige Hooimaar naar het Deelstermaar, 
óf westwaarts via het Kromme Kardingermaar of Krommaar naar Onderdendam om daar in 
het Winsumerdiep uit te komen.  
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Als er een periode is geweest waarin het door de Terlaanstertocht en het omgelegde 
Kardingermaar aangevoerde water via het Hooimaar naar het Deelstermaar kon stromen, zal 
die situatie niet lang hebben geduurd. Dat heeft te maken met het fundamentele en zonder 
technische hulpmiddelen vrijwel onoplosbare probleem waarmee de waterhuishouding in 
Groningerland vele eeuwen lang te kampen heeft gehad: het feit dat hoge en lage gronden 
via dezelfde kanalen moesten uitwateren.  

Een dam bij Onderdendam 

Een wit pijltje wijst naar het oranje blokje waarmee de plaats is aangegeven waar wellicht een dam in het 
Deelstermaar heeft gelegen.  

 

We zullen in het vervolg nog zien dat het water van het hoge land van Stedum en omstreken 
problemen veroorzaakte voor de ontwatering van het extreem lage Duurswold. Maar ook in 
het geval van het Hooimaar en het Deelstermaar is er sprake geweest van concurrentie 
tussen het water van de hoge en lage landen. In dit geval gaat het om de hogere gronden 
van Middelstum en Toornwerd aan de noordzijde en het hoge (nu afgegraven) noordelijke 
deel van Westerwijtwerd enerzijds en het dalende Woldland anderzijds. Er moet een 
moment zijn gekomen waarop het Woldland niet meer via het Hooimaar op het 
Deelstermaar kon uitwateren en dat water van de hogere gronden zelfs naar het lage land 
dreigde te lopen.  
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Ik vermoed dat dit probleem is opgelost door twee met elkaar samenhangende maatregelen 
te treffen: (1) het leggen van een drempel of dam in het Deelstermaar ter hoogte van ‘de 
Galgenberg’ ten oosten van Onderdendam59 en (2) het graven van het Kromme 
Kardingermaar om het uit het Woldland afkomstige water op een plek ‘beneden’ of ‘onder’ 
de dam in het Deelstermaar te kunnen lozen.  

Door het leggen van een dam of stuw ten oosten van de plaats waar het Boterdiep-Noord in 
het Deelstermaar uitkwam was het mogelijk het peil in de watergangen ten westen van de 
dam (Boterdiep-Noord en Winsumerdiep) laag te houden. Hierdoor kon het door het 
Boterdiep-Zuid en –Noord aangevoerde water gemakkelijker via het Winsumerdiep naar zee 
stromen. Door een kanaal te graven van Eenkema naar Onderdendam – het Krommaar – 
konden ook de omgeving van Ter Laan en het Vierendeel profiteren van het lagere peil 
beneden dam of stuw te Onderdendam. Deze ingrepen zijn mogelijk al in de 12e eeuw 
gerealiseerd.  

Bronnen die bewijzen dat op de door mij aangewezen plek een dam of stuw heeft gelegen 
zijn er niet. Maar aanwijzingen zijn er wel:  

1.  de natuurwet volgens welke water van boven naar beneden stroomt in combinatie met 
 de tegengestelde belangen van de bewoners van hoge en lage gronden  
2.  de naam ‘Onderdendam’ voor de nederzetting die stroomafwaarts van de waterkering is 
 ontstaan  
3.  de vreemde loop van het Krommaar.  

 

 
Concurrentie tussen het hoge en het 

lageland  

Het lageland kan zijn water alleen 
kwijt als het op een lage boezem kan 

uitwateren. Om die reden moet er een 
methode worden gevonden om het 

water van het hogeland vast te 
houden.  

  

Zoals gezegd hebben de tegengestelde belangen van de bewoners van de hoge en lage 
gronden de Groningse waterhuishouding eeuwenlang bemoeilijkt. Voor zover ik weet werd 
in 1458 voor het eerst de mogelijkheid overwogen om de hoge en lage landen binnen het 
Winsumerzijlvest gescheiden te laten afwateren. Het probleem van de concurrentie tussen 
hoge en lage gronden was toen acuut geworden doordat de lozing van het Noordelijke 
Laagland via de Warffumerzijl op het wad niet meer, of onvoldoende, werkte en ook water 
van het voormalige Oosterniezijlvest het systeem van het Winsumerzijlvest belastte. Het 
gevolg was dat via de Delthe en het Warffumermaar ook water van de hogere gronden in 
het noorden naar het zuiden stroomde en via het Winsumerdiep moest worden geloosd. Om 
die reden werd de mogelijkheid overwogen om het Woldland een eigen waterlossing te 
geven op het Reitdiep. Zelfs in de 19e eeuw is nog eens voorgesteld om voor de lage landen 

                                                           
59  GPS 53.335284, 6.593205. De Galgenberg was het punt vanaf waar de Schepperij Ewsum of Middelstum 

verplicht was het Deelstermaar (nu Boterdiep) te onderhouden.  
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een apart afwateringskanaal te graven naar de Schaphalsterzijl.60 

Ook de naam van de nederzetting Onderdendam noemde ik als aanwijzing voor het bestaan 
hebben van een dam bij Onderdendam. De taalkundige Wobbe de Vries heeft voorgesteld 
de toponiemen Uldernawerum en Uldernadomme (Onderwierum en Onderdendam) te 
verklaren door aan te nemen dat deze teruggaan op een vervorming van het woord ‘onland’ 
(Fries ûnlân). Hij wees daarbij op de natte condities die in deze omgeving moeten hebben 
geheerst.61  
Over de taalkundige merites van De Vries’ redenering kan ik niet oordelen, maar zijn 
inschatting van de toestand ter plaatse deel ik wel. Toen het oorspronkelijke Uldernadomme 
(‘dam van de Onlanders’) niet meer werd begrepen, lag vervorming tot ‘Onderdendam’ voor 
de hand, aangezien de betreffende nederzetting in waterstaatkundige zin inderdaad 
beneden of onder de dam lag.  

 

 

 

Uldernadomme 

In de Hunsingoër keuren 
van 1252 wordt 
Onderdendam voor het 
eerst genoemd. De plaats 
heet dan Uldernadomme. 

Tresoar, Richthofen-
collectie 3 fol. 131 
(bewerkte uitsnede) 

 

 
De plaatsnaam Uldernadomme wordt al in Hunsingoër keuren van 1252 genoemd.62 In de 
aldus aangeduide plaats hielden de Hunsingoërs hun ‘warven’ en hier stonden al eerder de 
inwoners van het Hunsingoër Oosterambt en het Woldland terecht. Uit de gebruikte 
formuleringen valt op te maken dat de dam er al een hele tijd was.  

Hierbij zij nog aangetekend dat de vervorming van Uldernawerum (uit ‘Onlanderwerum’) 
naar Onderwierum een geval van analogie zou kunnen zijn onder invloed van het toponiem 
Onderdendam.63  
  

                                                           
60  Zie Zwerven door Fivelgo 7 (‘Het einde van het Oosterniezijlvest’) op www.vanlauwerstoteems.nl.  
61  Wobbe de Vries, Groninger plaatsnamen, 175-176 en dezelfde, ‘Groninger topographica’, in: Nomina 

Geographica Neerlandica XI 93. 
62  OGD I 118 (1252). 
63  ‘Uldernawerum’ wordt genoemd in het Registrum Curarum Terre Frisiae Monasteriensis Dioecesis ex 

saeculo XV in: Leopold von Ledebur, Die Fünf Münsterschen Gaue und die Sieben Seelande Friesland’s. Ein 
Beitrag zur Geographie des Mittelalters (Berlin 1836) 101. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Krommaar of Kromme 
Kardingermaar richting 

Onderdendam  

Links de Fraamweg bij boerderij 
Eenkemaheerd. Ook dit stuk van 

het Kardingermaar werd soms 
als Krommaar aangeduid.  

 

 

 

 

Het Krommaar als kerspelgrens  

Het noordwest-zuidoost lopende stuk van het 
Krommaar (bij de rode pijl) ligt op een van de 
gérende kavellijnen die kenmerkend zijn voor 

het gebied tussen de Stadsweg/Lageweg en 
het ‘Rodeschoolblok’. Het groene gebied 
hoort tot het kerspel Bedum, het oranje 

gekleurde bij Middelstum. 

 

 

Een deel van het Krommaar vormt de grens tussen de kerspelen Bedum en Middelstum. Dit 
gegeven duidt op de hoge ouderdom van deze watergang en versterkt het vermoeden dat 
deze afleiding van het Kardingermaar uit de 12e of zelfs 11e eeuw dateert.  
 

 
 
 
 
 

 
Weer een dam bij Onderdendam  

Tegenwoordig ligt er opnieuw een dam bij 
Onderdendam. Nu niet in het Deelstermaar 
(Boterdiep), maar in het Krommaar. Op dit 

Googleplaatje is de dam tussen het Dode 
Kardingermaar en het Kromme 

Kardingermaar herkenbaar.  
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Het blijft onzeker of de dam in het Deelstermaar bij Onderdendam in eerste instantie gelegd 
is ten behoeve van de ontwatering van het Hunsingoër deel van het Centrale Woldland 
(Innersdijk) en de omgeving van Ter Laan, of dat het wat later is gebeurd, toen vooral de 
afwatering van het Vierendeel in het geding was. Duidelijk is wel dat het verhaal over de 
hoge en lage boezems en de concurrentie tussen hoge en lage landen de curieuze manier 
verklaart waarop het Deelstermaar en het Krommaar bij Onderdendam uitkomen in het 
Winsumer- en Boterdiep. 

In latere eeuwen is de hele waterhuishouding over de kop gegooid. Op het Googleplaatje is 
een dam zichtbaar tussen het Dode Kardingermaar en het Kromme Kardingermaar. Het 
Dode Kardingermaar ten westen van de dam staat in open verbinding met het Boterdiep in 
Onderdendam, in het Krommaar of Kromme Kardingermaar ten oosten van de dam loopt 
het water nu naar het oosten en stroomt via het Hooimaar naar het Boterdiep.  
 

Boterdiep, Jaagpad en Dode Kardingermaar  

Boterdiep en Dode Kardingermaar liggen hier niet meer dan vier meter van elkaar. Het peil in beide 
watergangen is tegenwoordig gelijk, maar dat was oorspronkelijk niet het geval.  
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Westerwijtwerdermaar 

 

De afleiding van het Kardingermaar naar het Winsumerdiep was de oplossing die de 
landgebruikers van het noordelijke deel van het Fivelgoër Woldland, later ‘Vierendeel’ 
genoemd, vonden voor het probleem dat was ontstaan door het dichtslibben van het 
Dellekanaal.  

Het verzanden van de Fivelmond en het Dellekanaal bezorgde ook de inwoners van 
Westerwijtwerd ernstige problemen: het lage deel van hun kerspel werd daardoor beroofd 
van de enige lozingsmogelijkheid, die via het Kardingermaar/Maar en het Dellekanaal liep. 
De oplossing werd gevonden in het afleiden van het Westerwijtwerder water in zuidelijke 
richting: via het huidige Westerwijtwerdermaar en het latere Oosterdijkshorn naar de 
‘Tenpostertocht’, nu Damsterdiep. De Tenpostertocht stroomde in noordoostelijke richting 
en kwam in Ten Post uit in de bedding van de Fivel. Sinds het verzanden van de monding van 
die rivier stroomde al het water vanaf Winneweer via de Delf (nu Damsterdiep) naar Delfzijl.  

 

 

 

 

 

 

Uitspraak tussen de 
ingezetenen van Stedum 

en Westerwijtwerd,  
13 september 1529 

Afschrift in een 16
e
 

eeuws ‘zijlvesterboek’ 
van het Winsumer- en 

Schaphalsterzijlvest 

GrA T2778-17  
fol. 17v-18. 

 

Uit de uitspraak die op 13 september 1529 werd gedaan in een geschil tussen Westerwijtwerd en Stedum over 
het onderhoud van een gedeelte van het Deelstermaar, blijkt dat de inwoners van Westerwijtwerd het 
Westerwijtwerdermaar naar Oosterdijkshorn als ‘hun kanaal’ beschouwden. 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik al gewezen op het vreemde feit dat het zuidelijke deel van het 
Westerwijtwerdermaar heet zoals het heet. Ik heb daarbij aangetekend dat stukken 
infrastructuur wel vaker genoemd worden naar degenen die ze hebben aangelegd of met 
het onderhoud ervan waren belast. Ik heb daar ook al verwezen naar een rechterlijke 
uitspraak uit 1529, waaruit blijkt dat de Westerwijtwerders inderdaad degenen zijn geweest 
die het kanaal hebben gegraven dat bij Oosterdijkshorn in het Damsterdiep uitkomt.  
Maar de vraag is dan nog wel wat de inwoners van het Hunsingoër dorp Westerwijtwerd 
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ertoe bewogen kan hebben om ver van huis, op Fivelgoër bodem, een kanaal te graven. Er 
zijn geen documenten die kunnen helpen deze vraag te beantwoorden.  

Ik vermoed dat de Westerwijtwerders gehandeld hebben naar het adagium natura artis 
magistra en eenvoudig gedaan hebben wat de natuur hen voordeed. Dat wil in dit geval 
zeggen: toen het water niet meer via het Kardingermaar/Maarvliet naar het Dellekanaal 
wilde stromen hebben de Westerwijtwerders gezien dat het vanzelf naar het zuiden ging 
stromen, via een natuurlijke watergang die ten zuiden van Krangeweer naar het zuidoosten 
liep. Ik neem verder aan dat er tussen de ‘Maljehornstertocht’ en het latere Oosterdijkshorn 
al een slootje lag waarlangs water dat vanaf de hogere gronden naar de Tenpostertocht liep. 
De Westerwijtwerders zullen gezien hebben dat ze hun eigen water beter kwijt zouden 
kunnen wanneer ze de capaciteit van dit slootje vergrootten. Daartegen zullen de inwoners 
van de nabijgelegen Fivelgoër nederzettingen (Stedum, Lutjewijtwerd, Hemert en Ten Boer) 
geen bezwaar hebben gehad. Integendeel, ook zijzelf zouden voordeel hebben van een 
verbeterde waterlossing op de Tenpostertocht. 

Het Westerwijtwerdermaar doorgetrokken 

De stroomrichting in de watergang ten zuiden van Stedum is omgekeerd: het water loopt nu naar het 
zuidoosten in plaats van naar het noordwesten. In de voormalige bedding van het Kardingermaar/Maarvliet zijn 
twee rode blokjes getekend. Het zuidelijke blokje geeft de plaats bij Lutjewolde aan waar mogelijk een dam 
heeft gelegen die moest voorkomen dat water vanuit het zuiden naar de laagte tussen Lutjewolde en Sint 
Annen kon stromen. Het noordelijke blokje is getekend bij De Weer en lijkt een soortgelijke bedoeling te 
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hebben gehad. Door op deze plaats een dam in het Maarvliet te leggen kon niet langer water vanuit het 
noorden in de richting van Krangeweer lopen.64   

 

Dit scenario verklaart niet alleen de naam van het Westerwijtwerdermaar, maar ook de 
verschillen die de afzonderlijke onderdelen van deze watergang vertonen. Tussen de 
Eemshavenweg en het Damsterdiep zijn drie naar hun voorkomen verschillende stukken te 
onderscheiden.  

1. het westelijke einde (de 1500 meter tussen de Eemshavenweg en de Peertil) slingert 
 een beetje en maakt daardoor een natuurlijke indruk; 
2.  dan volgt over 1000 meter een recht stuk (langs de Docterspolder) dat eindigt op de 
 plek waar het op de ‘Maljehornstertocht’ uitkomt; na een haakse bocht volgt het over 
 170 meter het tracé van die ‘oersloot’ tot aan een tweede kniebocht; 
3. de 2400 meter vanaf de tweede kniebocht (bij ‘de Leste Stuver’) tot aan de monding in 
 het Damsterdiep vormen een min of meer recht tracé dat haaks op een structuurlijn 
 onder Lellens lijkt te zijn gezet.  
 
Het onder 1 genoemde natuurlijke stuk kan in verbinding hebben gestaan met het eveneens 
natuurlijke Terlaanstermaar.65 Ook het tweede stuk kan een natuurlijke oorsprong hebben, 
maar kan wellicht beter worden beschouwd als het bedijkte overblijfsel van een uitgestrekt 
moeras. In het rapport van de Stedumer schoolmeester A.L. Wessels lezen we dat rond 1800 
in de buurt van de Peertil ‘een oud toegewassen meer’ lag. ‘Oude lieden dragen heugenis, 
dat in hunne kindsche dagen ’t geheel vol riet en andere waterplanten stond en eene 
herbergzame plaats voor watervogelen was’.66  

Het onder 3 genoemde stuk zou in mijn gedachtengang de door de Westerwijtwerders 
verruimde sloot zijn geweest die het water naar de Tenpostertocht moest brengen. Het feit 
dat deze sloot door hoge grond gaat maakt duidelijk dat het niet eenvoudig is geweest hier 
een tochtsloot te verwijden en op diepte te houden. De relatieve hoogte van het 
aanliggende land – goed zichtbaar op de AHN-hoogtekaart – is waarschijnlijk het resultaat 
van overstromingen die in de 10e-12e eeuw hebben plaatsgevonden. De Wolddijk vormt de 
zuidwestelijke kade langs dit stuk van het Westerwijtwerdermaar en lijkt me het bijproduct 
te zijn van het graven en hergraven van deze tochtsloot.  
  

                                                           
64  Zie daarvoor pp 64-66 
65  Zie pp. 28-29, 55.  
66  GrA 890-6-12. 
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Tussen Lellens en Ten Boer; bodemkaart (links) en hoogtekaart (rechts) 

De lichtgroene vakken op de bodemkaart zijn afgegraven percelen; de rode vlakken zijn wierden. 

 

Het door de Westerwijtwerders gegraven zuidoostelijke deel van het Westerwijtwerdermaar 
– op het linkerplaatje aangezet met een blauwe lijn – komt bij Oosterdijkshorn in het huidige 
Damsterdiep uit. Op de bodemkaart is te zien dat de watergang hier een strook doorsnijdt 
waar de bodem volgens de legenda van de bodemkaart bestaat uit lichte en kalkrijke klei. 
Dezelfde klei vinden we ook in de directe omgeving van Stedum en Westeremden. Deze 
kleilaag is waarschijnlijk in de late middeleeuwen afgezet.67 

Op de hoogtekaart zien we dat het Westerwijtwerdermaar in het uiterste noordwesten 
tussen dijken ligt, maar voorbij – dat wil zeggen: ten zuiden van – de Maljehornstertocht 
door hogere gronden gaat en zelfs de scheiding vormt tussen hoge en lage gronden.  
Dit wijst erop dat het de nodige inspanning heeft gekost om dit stuk van het kanaal te graven 
en onderhouden. De uitgegraven specie deponeerde men naast de watergang. Zo ontstond 
het zuidoostelijke deel van de Wolddijk. Ik vermoed dat het bestaan van de watergang ook 
verhinderd heeft dat bij latere inundaties aan de zuidwestzijde van het maar klei is afgezet. 
Anders gezegd: het hoogteverschil tussen de landerijen ter weerszijden van het maar ten 
noordwesten van de Maria Christinahoeve duidt erop dat ook na het graven van het 
Westerwijtwerdermaar fikse pakketten klei zijn afgezet. Als we de aanleg van het maar op 
halverwege de 12e eeuw dateren, moeten we voor de bedoelde overstromingen aan de 13e 
eeuw denken. Dat is niet zo vreemd: abt Menko van Wittewierum (1213-1276) maakt in zijn 
kroniek bij herhaling melding van overstromingen.  

Eerder hebben we gezien dat ook de Oude Ae de scheiding is tussen hoge en lage landen. 
Ook daar heeft de watergang het slibhoudende water van de overstromingen afgevoerd en 
daardoor verhinderd dat aan de ‘lijzijde’ ervan slib kon worden afgezet.68   

                                                           
67  ‘Duinkerke IIIB’, vanaf 1100. Bodemkaart van Nederland Schaal 1:50000; Toelichting bij kaartblad 7 West 

Groningen, 39. 
68  Zie pp.19-20. 
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Ter afsluiting van dit hoofdstuk waarin het vooral ging om het Kardingermaar en 
Westerwijtwerdermaar, laat ik nog eens – nu in meer schematische vorm – de situaties zien 
zoals ze waren vóór en na het dichtslibben van de Fivelbaai en het verdwijnen van het 
hoogveen.  

 
 

 

 

 

 

 

De ‘oorspronkelijke’ situatie  

Het water uit het Centrale Woldland stroomt 
naar Hunze en Fivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het verdwijnen van het veen en het 
dichtslibben van de Fivelboezem  

Het meeste water wordt afgevoerd naar de 
benedenloop van de Hunze; de rest stroomt 
via de Delf naar de Eems. 
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Samenvatting hoofdstuk 4 

Het dichtslibben van de Fivelboezem, de Fivel zelf en het Dellekanaal tussen Middelstum en 
Oldfort verstoorde de waterhuishouding: het water van het Centrale Woldland – waar het 
veen was verdwenen en de bodem gedaald – kon niet meer weg. Om die reden is het 
Kardingermaar naar het noorden respectievelijk westen afgeleid om daar op de 
benedenloop van de Hunze te lozen; het Westerwijtwerdermaar is aangesloten op het nog 
watervoerende deel van de Fivel en de Delf, zodat het door dit kanaal afgevoerde water 
uiteindelijk in de Eems uitkwam.  

Bij het treffen van deze maatregelen werden oude grenzen overschreden:  
• voor het noordelijke deel van het Fivelgoër woldland is een uitweg gecreëerd naar het 
noorden, met aansluiting op het ‘Hunzesysteem’, waarmee ik de Hunsingoër infrastructuur 
bedoel die voorzag in lozing op de benedenloop van de Hunze ten westen van Winsum 
• het Hunsingoër dorp Westerwijtwerd en het gebied dat opgesloten was geraakt tussen de 
kleizone van Stedum en het Centrale Woldland, kreeg een waterlossing die bij 
Oosterdijkshorn aansloot op het ‘Fivel-systeem’ met (uiteindelijk) lozing op de Eems. 
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 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolddijk en Westerwijtwerdermaar 
 

 

 

Straatnaambordjes ‘Wolddijk’ vinden we in Noorderhoogebrug, ten westen van Bedum, ten 
noorden van Sint Annen en ten noorden van Ten Boer. Aan de noordzijde van het Centrale 
Woldland heet de weg die over de Wolddijk loopt nu ‘Westerdijkshorn’, ‘Wroetende Mol’ en 
‘Ter Laan’.  

De in het vorige hoofdstuk beschreven ingrepen dateren vermoedelijk uit de 12e eeuw. 
Algemeen wordt aangenomen dat enkele decennia later, zo rond 1200, de Wolddijk is gelegd 
om te verhinderen dat water uit de hogere omgeving naar het Centrale Woldland kon 
stromen.  
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De Wolddijk aangelegd  
c. 1200) 
 
 
 

Door de daling van de bodem in het Centrale Woldland dreigde het water vanuit de 
omringende hogere gronden het gebied van de ‘Woldmannen’69 of ‘Woltsaten’ binnen te 
komen. Dat het niet bij dreiging bleef, blijkt uit de geulsporen die we eerder hebben 
besproken. Als die inderdaad zijn ontstaan in de periode dat het veen al geheel of 
grotendeels was verdwenen, heeft het Woldland grootschalige overstromingen te 
verwerken gekregen.  

We zagen dat de bewoners van Westerseweg 2 onder Zuidwolde zich vanaf c. 1150 
genoodzaakt zagen een podium aan te leggen.70 Dat wijst op wateroverlast in een ‘Hallig-
achtig’ gebied. Deze verhoogde woonplek onder Zuidwolde ligt ten oosten van (dat wil 
zeggen: ‘binnen’) de Wolddijk. Blijkbaar is het opwerpen van het podium niet voldoende 
geweest om het voortbestaan op deze plek te verzekeren. Het lijkt erop dat de bewoners 
van dit gebied enige tijd later de handen ineengeslagen hebben en samen een dijk hebben 
gelegd: de Wolddijk. Dat zou inderdaad omstreeks het jaar 1200 kunnen zijn gebeurd.  
Daarmee wil uiteraard niet gezegd zijn dat de hele Wolddijk in één keer en onder uniforme 
regie is opgeworpen. Ik wees er al eerder op dat het stuk Wolddijk bij Oosterdijkshorn al 
omstreeks 1150 kan zijn aangelegd, tegelijk met het doorgraven van de kwelderrug ten 
behoeve van de afleiding van het Westerwijtwerder en Lutjewijtwerder water.  

Overigens is er geen eenstemmigheid over de oorspronkelijke bedoeling van de Wolddijk. De 
algemene opvatting is dat de Wolddijk is gelegd om het buitenwater te keren. Daarnaast is 
de mogelijkheid geopperd dat de Wolddijk in oorsprong een ‘leidijk’ is geweest die moest 
voorkomen dat water uit het onontgonnen veen de reeds ontgonnen en daardoor gezakte 

                                                           
69  Woldvrouwen lijken er niet te zijn geweest.  
70  Hervonden Stad 9 (2004) 25-27, Hervonden Stad 10 (2005) 22-35. 
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landerijen bedierf.71 Deze gedachte spoort niet met de door mij voorgestelde chronologie. 
Volgens ‘mijn’ scenario was het veen in het Centrale Woldland al geheel of grotendeels 
verdwenen toen de Wolddijk werd gelegd. Ook de ter weerszijden van de Wolddijk 
doorlopende kavellijnen weerspreken het idee van een oorspronkelijke veendijk.  

Een bodemkundig onderzoek van een doorsnee van de Wolddijk zou uitsluitsel kunnen 
geven. Otto Knottnerus deelt mee dat de kern van de Graauwedijk bij Overschild 
voornamelijk uit ‘rillen’ bestond: tot dan toe niet afgegraven stukken veen dat overbleef bij 
de vervening van het gebied.72 Als de Wolddijk een dergelijke veendijk is geweest, zou ook 
de kern van deze dijk uit veen moeten bestaan. Voorlopig houd ik me aan de opvatting dat 
de Wolddijk bedoeld is om het buitenwater te keren en dat hij als zodanig vergelijkbaar is 
met – en uit dezelfde periode dateert als – de Borg tussen Drenterwolde en het tot Fivelgo 
behorende Duurswold. Ik kom daarop aan het einde van dit hoofdstuk terug.  

Er valt over de Wolddijk veel te vertellen, maar ik beperk me nu tot enkele details. 

   Wolddijk ter hoogte van de Koningslaagte 

   De Wolddijk is hier buiten om een van de grote lussen gelegd die de Hunze in het lage land heeft 
gemaakt. Even verder naar het noorden volgt de dijk over ruim anderhalve kilometer een 
kaarsrechte lijn die geconstrueerd is als middelloodlijn op de raailijn tussen twee overoude 
boerderijen: het ‘Soephuis’ (Wolddijk 97) en ‘Martinizicht’ (Westerseweg 2).73 

  

                                                           
71  Klaas Wildeman, ‘De Wolden. Landschap tussen Fivel en Siep’ (Noorderbreedte 1997) 40-43. Deze 

gedachte vinden we ook in het boek van Otto Knottnerus over de Fivelboezem (O.S. Knottnerus, 
Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier. Archeologie in Groningen 2 (Bedum 2006) 44. 

72  Zie http://www.landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html.   
73  Zie Beijum – van grensgeval tot bloemkoolwijk (2015) 63-64 op www.vanlauwerstoteems.nl onder 

‘Mengelwerk’.  

http://www.landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html
http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Niet alleen bij het Soephuis en de boerderij aan de Westersweg is men bij het construeren 

van de Wolddijk rationeel te werk gegaan. Dat is ook het geval met de stukken dijk die ten 

noorden van Bedum ter weerszijden van het Boterdiep zijn gelegd.  

 

 

 
 
De constructie van de noordelijke 
Wolddijk 

Bij Westerdijkshorn ligt de Wolddijk op 
de raailijn Wetsinge-Rodeschool. 

 

 

 

De constructie van Ter Laan 

Aangegeven zijn de Bedumerzijl (links) 
en de Kardingerzijl (rechts). 
Het ten noordoosten van Bedum 
gelegen stuk van de Wolddijk is op het 
oosten georiënteerd, loopt dus parallel 
aan de as van de Walfriduskerk te 
Bedum en staat haaks op de lijn 
waarlangs het Kardingermaar vanaf 
Lutjewolde noordwaarts is geleid. Dit 
deel van de Wolddijk heet hier Ter 
Laan.  
 

 

Ten oosten van de Kardingerzijl (aan het ‘voeteneind’ van Westerwijtwerd) moet na het 
verdwijnen van het veen een uitgestrekt moeras zijn ontstaan, net zoals verderop, ter plaatse 
van de latere Docterspolder.  

 

Ter Laan  

Ten oosten van Ter Laan 19 ligt de kruin 
van de Wolddijk ongeveer 50 cm hoger 
dan het maaiveld aan de zuidzijde van 
de dijk (links op de foto). Langs de dijk 
ligt een c. 15 meter brede strook 
waarvan het oppervlak nog lager ligt 
dan verderop. Dat is het gevolg van 
‘aardhaling’: het afgraven van zoden ter 
versterking en verhoging van de dijk. 
Het hoogteverschil tussen het binnen- 
en buitendijkse land varieert van 20-30 
cm.  
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Westerwijtwerdermaar bij het 
gemaal ‘Hemert’ 

Ter weerszijden van het maar is 
het land afgegraven.  

Dit stuk van de Wolddijk dankt 
zijn ontstaan aan het uitgraven 

van het 
Westerwijtwerdermaar.  

 

 

 

 

 

 

Nieuw ‘wold’ aan de Wolddijk 

We kijken naar het zuiden; links 
het Westerwijtwerdermaar, aan 

de horizon de Maria 
Christinahoeve te Dijkshorn.  

Als de natuur op natte plekken 
haar gang kan gaan, ontstaat 

vanzelf weer ‘wold’. 

 

 

Wie een dijk aanlegt om buitenwater tegen te houden, houdt ongewild ook het binnenwater 
vast. Om dat kwijt te raken moeten zijlen worden gebouwd.  

Op het volgende kaartje zijn de drie zijlen ingetekend die voor het Tweestromenland van 
belang waren: de Bedumerzijl, de Kardingerzijl en de Mudesterzijl. De laatste ligt tussen de 
natuurlijke bedding van de Fivel en de gegraven Delf, dateert van 1192 en wordt in de 
kroniek van abt Menko vermeld.74  

Ingetekend zijn ook de kloosters te Selwerd, Thesinge, Ten Boer en Wittewierum. Die zijn 
alle rond 1200 gesticht. We mogen aannemen dat de kloosterlingen en hun abten vanaf het 
begin een belangrijke rol hebben gespeeld in de inrichting van het land en de verbetering 
van de infrastructuur.  
  

                                                           
74  Jansen en Janse (1991) 326-327, waar Menko melding maakt van een in 1192 gebouwde aqueductus. Het 

is niet helemaal zeker dat hij hiermee de Mudesterzijl bij Winneweer bedoelt, maar wel erg waarschijnlijk.  
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Het plaatje maakt duidelijk dat het Westerwijtwerdermaar niet alleen het water van 
Westerwijtwerd afvoert, maar ook dat van de hogere gronden ten zuidwesten van Stedum. 
Alles stroomt naar Dijkshorn, waarheen vanuit het zuiden ook het water van het extreem 
lage Duurswold wordt aangevoerd. 
 

Bij dijken horen zijlen  

Op het plaatje zien we behalve de 
Wolddijk (1) ook enkele andere oude 
dijken: de Beijumerzuidwending (2), de 
Grasdijk (3) en de Borgwal (4). De 
Grasdijk loopt niet helemaal naar 
Dijkshorn door. Dat heeft te maken 
met de natuurlijke hoogte van de Bolte 
onder Ten Boer.  

 

 

 

 

Een warboel aan grenzen 

 

Hunsingo is horizontaal gearceerd, Fivelgo heeft een verticale arcering. Het gebied binnen de rode lijnen 
hoorde bij de Schepperij Vierendeel van het Winsumerzijlvest. De Stadsweg ligt op de Buursterzuidwending, 
die de zuidoostelijke grens van het Vierendeel vormt. De gekleurde vlakken geven de verschillende 
kerspelgebieden aan.  
Noorddijk is pas in 1408 toegetreden tot het Winsumerzijlvest en is in 1428 gesplitst. Het westelijke deel van 
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het kerspel ging toen bij Innersdijk horen, het oostelijke deel bij het Vierendeel. Het tot het kerspel Bedum 
behorende gebied ten oosten van de landschapsgrens tussen Hunsingo en Fivelgo is de oude veenkolonie 
Emderwolde (Lutjewolde), die vanuit Westeremden is gesticht, maar in de vijftiende eeuw al niet meer 
bestond.  

 

Aan de orde is nu de vraag hoe het komt dat het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland is 
gesplitst in een noordelijk, bij het Winsumerzijlvest horend deel en een zuidelijk stuk dat via 
de Drie Delfzijlen uitwaterde.75 En kunnen we ook achterhalen wanneer dat is gebeurd? 

Als je naar de verkaveling kijkt, ziet het hele gebied tussen het Kardingermaar en de Grasdijk 
er uniform uit: alle sloten lopen zuidwest-noordoost.  
De waterscheiding tussen het Winsumerzijlvest en het Scharmerzijlvest, onderdeel van het 
Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, loopt over de dijk waarop de Stadsweg ligt en die de 
kerspelen Garmerwolde en Ten Boer doorsnijdt. De deling moet plaats hebben gevonden 
toen de hoofdinrichting van het land voltooid was.  
Ik denk dat we voor het beantwoorden van de gestelde vragen moeten kijken naar de 
toestand die is ontstaan nadat de Westerwijtwerders hun uitgang naar het zuiden hadden 
gegraven. Op het volgende plaatje is een poging gedaan om die situatie in beeld te brengen.  

 

 

 

 

 

Concurrentie tussen hoog 
en laag land  

De rode cirkel markeert 
de plek bij 

Oosterdijkshorn waar het 
door het Oude Maar, 

Westerwijtwerdermaar 
en Lustigemaar 

aangevoerde water bij 
elkaar kwam.  

 

 
 
1.  Westerwijtwerdermaar  
2.  Oudemaar 
3.  Lustigemaar  

4.  ‘Tenpostertocht’ (nu 
 Damsterdiep) 
5.  Ten Poster Ae  

6.  Fivel  
7.  Delf 

 

Het dwars door de hoogte tussen Lellens en Ten Boer gegraven deel van het 
Westerwijtwerdermaar heeft een situatie doen ontstaan die weldra onhoudbaar moet zijn 
gebleken. Door deze watergang stroomde immers niet alleen het water van het lage deel 

                                                           
75  Tegenwoordig valt het besproken gebied in zijn geheel onder het Noorderzijlvest. De grens met het 

Waterschap Hunze en Aa’s wordt gevormd door het Eemskanaal.  
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van Westerwijtwerd naar het zuiden, maar ook dat van de kwelderwal waarop Stedum, 
Lutjewijtwerd, Hemert en Lellens liggen. Ik neem verder aan dat er in het Fivelgoër deel van 
het Woldland al vroeg ook enkele dwarssloten tussen de vele parallelsloten zijn geweest, 
zodat de ‘Tenpostertocht’ ook als afvoerkanaal voor dat gebied functioneerde. Al dat water 
kwam bij Oosterdijkshorn samen met het door de Scharmer Ae en het Lustigemaar 
aangevoerde water uit het westelijke deel van Duurswold. Daarna kwam er bij Ten Post ook 
nog eens het door de Slochter Ae en Ten Poster Ae aangevoerde water bij. Vervolgens moest 
alles via de kronkelende bedding van de Fivel en de Delf – waarop ook hoge en lage landen 
uitwaterden – naar de Eems.  

De druk van het water van het hooggelegen Stedum en omstreken moet de waterlossing van 
de lager gelegen gebieden zozeer hebben gehinderd, dat deze onbruikbaar werden. Voor de 
oplossing van dit probleem was – net zoals eerder, toen Fivelgoër water via het 
Kardingermaar noordwaarts werd afgeleid – opnieuw vérgaande samenwerking met de 
Hunsingoër buren nodig. Ze is op het onderstaande plaatje in beeld gebracht.  

 

 

 

De deling van het 
Fivelgoër Woldland: 
aanleg van de 
Buursterzuidwending en 
afdamming van het 
Westerwijtwerdermaar  

De grote witte pijl wijst 
naar een oranje blokje. 
Daarmee is de plek bij 
Dijkshorn aangegeven 
waar een dam is gelegd 
in het Westerwijtwerder-
maar.  
Ingetekend zijn ook het 
Geweide en de 
Boersterwaterlozing.  

 

De oplossing bestond in  
1. het leggen van een dam in het Westerwijtwerdermaar bij Oosterdijkshorn  
2. het splitsen van het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland in een (groot) noordelijk 
 en een (klein) zuidelijk deel.  

Door bij Dijkshorn een dam te leggen kon het water van Stedum en omstreken alleen naar 
het noorden afstromen. Bij de Westerwijtwerderhorn kwam het in het Huizingermaar uit en 
stroomde vanaf dat punt via het Deelstermaar naar het westen. Dit hield in dat het gebied 
van Stedum onderdeel werd van het Hunsingoër watersysteem, net zoals het Vierendeel, dat 
door de omlegging van het Kardingermaar al eerder via dat systeem was gaan lozen.  

De deling van het Fivelgoër Woldland werd gerealiseerd door het leggen van de 
‘Buursterzuidwending’: de lage maar brede dijk waarop de Stadsweg ligt. Het 
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noordoostelijke uiteinde daarvan sluit aan op de Wolddijk. Aan de hoek die deze dijken 
maken ontleent Dijkshorn zijn naam.  

Ik vermoed dat deze twee met elkaar samenhangende ingrepen in het begin van de tweede 
helft van de 13e eeuw te dateren zijn. Ik leid dit af uit het feit dat voor de uitvoering ervan 
goede samenwerking tussen Hunsingo en Fivelgo noodzakelijk was. Deze landschappen 
waren in het tweede kwart van de 13e eeuw gewikkeld in een slepende en bloedige strijd, 
die pas eindigde toen ze elkaar vonden in een gemeenschappelijke vijand: de door de 
bisschoppelijke prefect en zijn borgmannen beheerste stad Groningen. De Ommelander 
Friezen wisten de stad in 1251 te veroveren en de bisschoppelijken daaruit te verjagen. Het 
lijkt me aannemelijk dat deze gebeurtenis het begin is geweest van een periode waarin de 
Ommelanders ook op het terrein van de waterproblematiek eendrachtig konden 
samenwerken. Het kost verder weinig fantasie om daarbij ook aan de kloosteroversten een 
belangrijke rol toe te kennen. Uit de Hunsingoër keuren van 1252 valt op te maken dat de 
abten in dat landschap een bijzondere positie innamen en groot gezag genoten. We mogen 
veilig aannemen dat dit in Fivelgo ook zo was.76  

    Westerwijtwerderhorn 

    We kijken naar het zuiden; links het Huizingermaar, in het midden en rechts het   
    Westerwijtwerdermaar. 

 

Het omkeren van de stroomrichting in het Westerwijtwerdermaar is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Om het water van het lage zuidwestelijke deel van Westerwijtwerd naar het 
noorden te laten stromen moest de watergang over een flinke afstand worden uitgediept. Ik 
denk zelfs dat dit ook niet helemaal is gelukt. Niet voor niets is voor het lage deel van 
Westerwijtwerd (de Breekerpolder) in de 15e eeuw een aparte oplossing gevonden. Het 
bewuste gebied werd toen bij de Woltematil aangesloten op het Vierendeelster systeem (het 
Buiten Kardingermaar), waarin een lager peil heerste dan in het Westerwijtwerdermaar.77 

                                                           
76  Zie Zwerven door Fivelgo 5 (hoofdstuk 5: ‘Het Maarvliet als grens’) op www.vanlauwerstoteems.nl.  
77  Zie de akte van inlating van een deel van de Engeweerster zijleed op het Kardingermaar van 18 oktober 

1456 (GrA 136-2499 fol. 88-89v). 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Dat zou niet gebeurd zijn wanneer de omstandigheden daartoe niet hadden gedwongen. Ik 
hoop deze kwestie nog eens nader te beschrijven in een verhaal over de ‘pending bij de 
Doetil’.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De Stadsweg op de 

Buursterzuidwending 

 

 

Naast de omkering van de stroomrichting in het Westerwijtwerdermaar was de splitsing van 
het Fivelgoër Woldland in een noordelijk en zuidelijk deel een van de maatregelen die 
getroffen werden ter oplossing van de problemen van Duurswold. Het noordelijke deel werd 
onderdeel van het Winsumerzijlvest, waterde via het Kardingermaar af en werd ‘Vierendeel’ 
genoemd, het zuidelijke deel – eigenlijk niet meer dan een strook – bleef via de 
‘Tenpostertocht’ en de Delf lozen.  

Zoals gezegd werd de waterscheiding tussen beide delen gevormd door een lage maar brede 
dijk die ‘Buursterzuidwending’ werd genoemd. Daarover loopt nu de Stadsweg tussen de 
Borgsloot achter Lewenborg en Oosterdijkshorn.  

De verklaring van de term ‘Vierendeel’ is onzeker. Het als Vierendeel aangeduide gebied is 
inderdaad een vierde deel van Fivelgo, naast drie andere ‘delen’: Fivelgo-Westerambt (met 
Loppersum als hoofdplaats), Fivelgo-Oosterambt (met Farmsum als hoofdplaats) en 
Duurswold. Maar ook binnen de organisatie van het Winsumerzijlvest was dit gebied (samen 
met Stedum) een vierde deel naast drie andere: de Bedumer wagenreed, Halfambtster 
wagenreed en Oosterambtster wagenreed. In het volgende hoofdstuk kom ik daarop terug.  

Over de identificatie van de in oude teksten genoemde ‘Buursterzuidwending’ heeft lang 
onzekerheid bestaan. Sommigen menen dat daarmee de Grasdijk is bedoeld, waarvan ten 
oosten van Ruischerbrug nog een deel bestaat. Een akte uit 1408 laat echter geen ruimte 
voor twijfel: de Buyrstra Zuydtwende is de dijk waarop de Stadsweg ligt.78  

De Buursterzuidwending loopt vlak langs het klooster te Ten Boer. Dit heeft waarschijnlijk 
niets te betekenen, maar geeft me wel aanleiding te wijzen op de leidende rol die de abten 

                                                           
78  GrA 708 reg.nr. 8 (29 september 1408). Zie ook G. Acker Stratingh, ‘Acht Zijlvesten’, in: Bijdragen tot de 

geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen IX (1872) 262-282, hier 265. 
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van de twee Benedictijner kloosters in het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland 
speelden. De abt van Thesinge was van meet af aan de baas in het Vierendeel, die van Ten 
Boer in het Scharmerzijlvest. Zouden zij de hoofdrol hebben gespeeld bij het regelen van de 
waterproblematiek in dit deel van het Tweestromenland? Deze veronderstelling past in elk 
geval bij de zojuist geformuleerde gedachte dat de hier beschreven maatregelen 
waarschijnlijk niet lang na 1251 zijn getroffen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedum en het 
Vierendeel naar 

Kooper79 
 

 
Het ten noorden van de Buursterzuidwending gelegen deel van het Fivelgoër Woldland (geel op het kaartje) is 
de latere schepperij Vierendeel in het Winsumerzijlvest, het zuidelijke deel, tussen de Stadsweg en de Grasdijk 
(blauw), is de noordelijke helft van de Schepperij Ten Boer van het Scharmerzijlvest, onderdeel van het 
Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen. De strook tussen de Stadsweg en de Grasdijk waterde uit via het 
Oudemaar, dat via de Abtszijl in de ’Tenpostertocht’ uitkwam. In de 15e eeuw is dat een onderdeel geworden 
van het Damsterdiep.  
 

De waterscheiding tussen beide delen van het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland is 
niet op een willekeurige plaats gelegd. Voor dit tracé is welbewust gekozen. De hoogtekaart 
laat zien dat een dijk op deze locatie – vanuit het noordoosten gezien – het langst over 
relatief hoger terrein naar het zuidwesten doorloopt. Bij de aanleg van deze waterkering 
heeft men dus een maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het terrein bood.  

De splitsing van een gebied om de lasten van de ontwatering ervan te delen zien we vaker. 
In 1408 is bij de inlating van Noorddijk in het Winsumerzijlvest bepaald dat het westelijke 
deel van dat kerspel via Innersdijk zou lozen, terwijl het oostelijke via het Vierendeel zou 
uitwateren. In 1428 is dat nog eens aangescherpt en kregen de Noorddijkers de opdracht om 
hun kerspel door middel van een Dwarsdijk in tweeën te delen.80  
  

                                                           
79  Bewerkte uitsnede uit kaart IV bij J. Kooper, Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen 

(Groningen/Batavia 1939).  
80  GrA 708 reg.nr. 8 (29 september 1408) en 136-2499 fol. 24-24v (26 mei 1428).  
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Verlaat Oosterdijkshorn  

De stalen heftorens en ‘stoneyschuiven’ 
zijn aangebracht toen het verlaat in 
1928 werd vernieuwd. Deze constructie 
heeft vooral in Engeland toepassing 
gevonden.  

 

Om te voorkomen dat water vanuit het noorden naar de ‘Tenpostertocht’ en de Fivel kon 
stromen, is bij Oosterdijkshorn een dam in het Westerwijtwerdermaar gelegd. 
Scheepvaartverkeer bleef toen mogelijk door middel van een overtoom of overtocht.  

In de 17e eeuw is de dam vervangen door een verlaat. Dit kunstwerk is gebouwd op basis 
van een overeenkomst van 27 augustus 1664 tussen het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest 
enerzijds en het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen anderzijds.81 Om de scheepvaart te 
gerieven werd toen besloten de dam weg te halen en op deze plaats een verlaat te bouwen. 
Al eerder, ten tijde van de opstand van de Oldambtsters tegen de stad Groningen, waren er 
plannen gemaakt voor een verbindingskanaal tussen Duurswold en Oldambt enerzijds en 
Hunsingo anderzijds. Via de Winsumer- en Schaphalsterzijl zouden de Ommelanders en 
Oldambtsters een eigen ‘uitgang’ naar de benedenloop van het Reitdiep krijgen, buiten de 
stad Groningen om.82 Via deze route zou in het bijzonder turf kunnen worden geëxporteerd 
zonder dat deze in Groningen ter markt moest worden gebracht.  

Ook ten oosten van Oosterdijkshorn – buiten het Centrale Woldland dus – moest er een 
waterscheiding worden aangebracht tussen de hoge landen van Stedum en omstreken die 
voortaan via Winsum zouden uitwateren, en de lage landen die via de Fivel en de Delf 
zouden blijven lozen.  

Deze scheiding of ‘pending’ is daar nog goed te zien en het voormalige verlaatsmeestershuis 
in Dijkshorn heet ook heel toepasselijk ‘de Pending’.  
  

                                                           
81  GrA 708-282: Akte van overeenkomst tussen het zijlvest der Drie Delfzijlen en het Winsumer- en 

Schaphalsterzijlvest over het verwijderen van een dam te Oosterdijkshorn op de grens tussen beide 
zijlvestenijen en het leggen van een sluis aldaar, 27 augustus 1664. 

82  GrA 2-1324 (12 juni 1644): ‘Motiven ende blijck daerdoor de Ommelanden ende Oldampt sijn bewoogen 
te maken een schipvaert uit het Oldampt verbij Slochter door Wolterzum nae Dijcxhorne, Onderndam, 
Wintzum ende Schaephalsterzijl in ’t Reitdiep’. 
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Pending tussen Oosterdijkshorn en 
Kröddeburen 

Dijkshorn ligt in de cirkel, de Maria 
Christinahoeve zien we links boven. Het 

pijltje wijst naar de plaats waar de volgende 
foto is gemaakt.  

 
In het bouwland ten noorden van de Stadsweg is het kronkelende spoor te zien van een verdwenen waterloop. 
Reeds Kooper heeft op het bestaan daarvan gewezen. Hij veronderstelde – ik denk terecht – dat het hier gaat 
om de benedenloop van het Lustigemaar. Ik kan daaraan nog toevoegen dat dit waarschijnlijk de gezamenlijke 
benedenloop is van de Scharmer Ae en de Kleisloot, die beide afkomstig zijn uit het westelijke deel van 
Duurswold. 

 

 

 
 
 
 

Pending langs de Stadsweg  

Links de Stadsweg; we kijken vanuit het 
oosten in de richting van Dijkshorn.  

 

De pending was (en is) een smalle strook grond tussen twee parallelle sloten. Links de schepperij Oldersum of 
Ten Post van het Dorpsterzijlvest (onderdeel van de Drie Delfzijlen), rechts de schepperij Stedum (onderdeel 
van het Winsumerzijlvest). De pending moest voorkomen dat water uit het hogere land ter rechterzijde naar 
het lage land ter linkerzijde stroomde.  
 

 
 

 

 

 
 

Oosterdijkshorn met 
Westerwijtwerdermaar 

De Dijkshornerklap ligt op de plaats 
van de voormalige dam met overtocht. 

Het huis rechts heet ‘de Pending’. 
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Samenvatting hoofdstuk 5 

De Wolddijk is omstreeks 1200 aangelegd om het dalende Centrale Woldland te beschermen 
tegen water uit de omliggende hogere streken. Van enkele onderdelen van de dijk is te zien hoe 
men de oriëntatie ervan heeft bepaald.  
Het lijkt erop dat het zuidoostelijke deel van de dijk zijn oorsprong dankt aan het uitgraven van 
het Westerwijtwerdermaar bij Dijkshorn.  
Aangezien het door het Westerwijtwerdermaar bij Dijkshorn aangevoerde water de waterlozing 
van het dalende Duurswold hinderde, is halverwege de 13e eeuw besloten tot enkele met elkaar 
samenhangende ingrepen: het Westerwijtwerdermaar werd bij Dijkshorn met een dam 
afgesloten, het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland werd gesplitst en de stroomrichting in 
het Westerwijtwerdermaar werd omgedraaid. Sindsdien stroomde ook het water van Stedum en 
omgeving naar Winsum.  
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 Tweestromenland 
 De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en  
 Fivel 
 

 1  Sporen en grenzen 

 2  ‘Oersloten’ en andere oude watergangen 

 3  Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

 4  De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

 5  De Wolddijk en de deling van het Woldland 

 6  De inlating van het Oosterniezijlvest 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie van de 
Oosterniezijl op de AHN-

hoogtekaart 

 
 

In het oog springen de hoge kwelderwallen, de afgetichelde laagten bij Middelstum en 
Rottum, de hoge opslibbing aan de Waddenkust en buiten de Olddijk ten oosten van ’t Zandt 
en enkele oude wateringen (Fivel en Hogepandstermaar/Startenhuistermaar). 

Over de inpoldering van de Fivelboezem heb ik uitvoerig geschreven in deel 6 van de cyclus 
Zwerven door Fivelgo.83    

                                                           
83  Op www.vanlauwerstoteems.nl.   

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Twee zijlen tussen Oosternieland en 
Zijldijk ingetekend op de AHN 

Reconstructie aan de hand van de AHN-
hoogtekaart en de kadastrale minuut 
van 1832.  
De Eemshavenweg (N46) is aangegeven 
met een rode lijn, de oranje lijn 
markeert de in 1317 aangelegde Zijldijk.  
De loop van een kromme sloot bij ‘de 
Groote Ark’ en de ‘Oude Togt’ zijn met 
vage lijntjes aangezet.  
De zijl van 1317 zien we ten zuiden van 
de Eemshavenweg, de in 1428 
gebouwde Hogerzijl heeft ten noorden 
van die weg gelegen.  

 

In 1317 is een belangrijke stap gezet in de inpoldering van de Fivelbaai. Tussen ’t Zandt en 
Uithuizermeeden is een nieuwe dijk gelegd die, naar de daarin gebouwde sluis, ‘Zijldijk’. 
werd genoemd. De sluis duidde men aan als ‘zijl van de Zandtsters’ of ‘Oosterniezijl’. De plek 
waar hij heeft gelegen bevindt zich vlak ten zuiden van de Eemshavenweg. Hij is in 1428 
vervangen door de ‘Hogerzijl’, die op het bovenstaande plaatje ten noorden van de 
Eemshavenweg is ingetekend. Later in de 15e eeuw wordt de Hogerzijl eenvoudig 
‘Oosterniezijl’ genoemd.  

De opvallende kronkel in de Zijldijk tussen Oosternieland en de Hogerzijl heeft veel weg van 
de halfronde bocht in de (westelijke) Wolddijk bij de Poel, tussen Sauwerd en Bedum. In 
beide gevallen gaat het om sporen van een dijkdoorbraak.  

De naam ‘Oosterniezijl’ suggereert dat er ook een Westerniezijl en een oude zijl zijn 
geweest. Dat kan kloppen. De Oosterniezijl kan als oostelijke tegenhanger zijn gezien van de 
iets jongere Hiddingezijl bij Westernieland. De benaming Oosterniezijl zal dus pas na de 
bouw van de Hiddingezijl in zwang gekomen zijn. Nieuw was de Oosterniezijl ten opzichte 
van de Oldenzijl ten zuiden van Uithuizermeeden. Deze oude zijl lag niet in de Fivel en ook 
niet in het Maarvliet, maar in het Holwindermaar, dat ten oosten van de Oldenzijl 
‘Meedstermaar’ heet. Het water van die watergang is met het Maarvliet verbonden door 
een verbindingskanaaltje ten noorden van de Maarvliethoeve. Daardoor was de Oosterniezijl 
in functioneel opzicht inderdaad de opvolger van de Oldenzijl.  

De Oosterniezijl diende als lozingspunt voor het hele gebied ten oosten van de lijn Usquert-
Huizinge. Het grootste deel daarvan lag aan de Hunsingoër zijde van voormalige 
Fivelboezem; het zuidoostelijke deel van de ingepolderde Fivelbaai en de aangrenzende 
oeverwallen vielen onder Fivelgo en was wat kleiner.  

De Hogerzijl is in 1428 waarschijnlijk niet alleen gebouwd vanwege de bouwvalligheid van de 
oorspronkelijke Oosterniezijl. Ik vermoed dat men ook gedacht heeft de uitstroming van het 
binnenwater te kunnen bevorderen door buiten de oude bedding en door hogere grond 
zowel binnen als buiten de sluis een nieuw uitwateringskanaal te graven. Misschien heeft 
dat inderdaad een positief resultaat opgeleverd, maar dat zal maar van korte duur zijn 
geweest. De opslibbing ging zo snel, dat spoedig ook de nieuwe sluis ‘staf’ (verstopt) zal zijn 
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geraakt. Als gevolg van het steeds moeizamer verlopen van de uitwatering naar het restant 
van de Fivelboezem zal het binnenwater in de lage delen van het Oosterniezijlvest voor 
overlast zijn gaan zorgen. Een deel ervan zal zelfs vanzelf in westelijke richting zijn gaan 
stromen. Dat moet vooral ten westen van de lijn Usquert-Huizinge – in het ‘Noordelijke 
Laagland’ en in de buurt van Onderdendam – groeiende problemen hebben veroorzaakt. Het 
was daarom zaak de toevloed van het Oosterniezijlster water in toom te houden, terwijl 
anderzijds voorkomen moest worden dat in droge tijden al het water uit het oostelijke deel 
van Hunsingo zou wegstromen. 

Uiteindelijk is in 1457 een regeling getroffen voor de ‘inlating’ van het Hunsingoër deel van 
het Oosterniezijlvest in het Winsumerzijlvest; het Fivelgoër deel is enige tijd later onderdeel 
geworden van het Slochterzijlvest. Dat laatste laten we hier buiten beschouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oosterniezijlvest verdeeld  

 

 

Het rode pijltje wijst naar het Feldwerder voorwerk Den Hoorn c.a. dat in 1453 is ingedijkt. 
Het bij Hunsingo behorende land is verticaal gearceerd, Fivelgo heeft een horizontale arcering.  
Met een donkergroene lijn zijn de Olddijk van c. 1445 en de in 1453 gelegde polderdijk om Den Hoorn 
aangegeven  
Met twee tinten oranje zijn de gebieden aangegeven die na de opheffing van het Oosterniezijlvest bij het 
Winsumerzijlvest en het Slochterzijlvest zijn gaan horen.  

 

De tekst die men doorgaans de ‘inlatingsakte van het Oosterniezijlvest in het 
Winsumerzijlvest’ noemt, is in feite een door de Raad van de stad Groningen in 1458 
vastgestelde regeling voor de waterhuishouding in een groot deel van Hunsingo.84 Daarbij is 
voorzien in de bouw van een extra-uitwateringssluis bij Schaphals. Dat was nodig vanwege 

                                                           
84  GrA 136-2358 (Hs. in folio 336 nr. 3). Zie ook Groningen en het Drentse water 4 op 

www.vanlauwerstoteems.nl.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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het feit dat de oude Winsumerzijl ten zuidwesten van Winsum te krap was om de 
toegenomen hoeveelheid water te kunnen spuien. Afgezien daarvan hield men er rekening 
mee dat nog meer maatregelen zouden moeten worden genomen om de afstroom van 
water uit het Centrale Woldland te verzekeren. Er is zelfs gedacht aan een apart 
afvoerkanaal, dat bij de Schaphalsterzijl zou moeten uitkomen.  

 

 

 

 

 

 

Wierden en maren tussen Usquert en 
Tuwinga 

Het water uit het voormalige 
Oosterniezijlvest kwam het 
Noordelijke Laagland via verschillende 
maren binnen. De meest natuurlijke 
indruk maakt de loop van het 
Hogepandstermaar. 

Dit kaartje is gebaseerd op een 
tekening van Piet Kooi.85  

 
 

 
 

Een vroeg 17e-eeuws zijlvestboekje met daarin een vermoedelijk 15e-eeuws schotregister 
(GrA 619-913)  

                                                           
85  Piet Kooi, ‘Leven langs de Fivel, van Helwerd tot Zwart Lap’ in: M. Bierma e.a. (red.), Terpen en wierden in 

het Fries-Groningse kustgebied (Groningen 1988) 88-116, p. 96. 
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Door de inlating van oost-Hunsingo onderging het Winsumerzijlvest een fikse uitbreiding. De 
organisatie daarvan moest worden aangepast. Hoe dat in zijn werk is gegaan weten we niet. 
Documenten daarover ontbreken. Het resultaat ervan zien we echter in een oud 
‘zijlvesterboekje’ dat ik in het Huisarchief Farmsum aantrof,86 toen ik op zoek was naar een 
antwoord op de vraag hoe het komt dat Stedum en het Vierendeel bij het Winsumerzijlvest 
horen en vanaf wanneer dat het geval is. Het gaat om een boekje in octavo-formaat, waarin 
op het eerste gezicht alleen teksten staan die ook in vele andere handschriften zijn 
overgeleverd. Achter in het boekje bevinden zich echter enkele pagina’s waarop in een 
afwijkend handschrift aantekeningen zijn gemaakt over de bijdragen (het ‘schot’) die de 
afzonderlijke onderdelen van het Winsumerzijlvest moesten betalen. De indeling van het 
zijlvest die uit deze ongedateerde lijst blijkt, wijkt af van die welke we uit latere bronnen 
kennen en die ook in alle bestaande literatuur is beschreven. We hebben hier blijkbaar te 
maken met een oudere versie van de organisatie. Zeker is alleen dat zij dateert van ná de 
inlating van het Hunsingoër deel van het Oosterniezijlvest (1457).  

Anders dan in de latere lijsten wordt in dit geval niet gerept van twaalf ‘schepperijen’, maar 
van vier ‘wagenreden’ en een vijfde, uit drie onderdelen bestaand gebied:  
1. Vierendeel met Stedum (later met oost-Noorddijk) 
2. Bedum (later met west-Noorddijk) 
3. Halfambt 
4. Oosterambt  
5. Uithuizen, Zandeweer en Overmaringe 

De onder 5. genoemde gebieden vormen samen het Hunsingoër deel van het 
Oosterniezijlvest en zijn in 1458 in het Winsumerzijlvest ingelaten. Het schotlijstje zal niet 
lang daarna zijn opgemaakt.  

Opmerkelijk is dat het lijstje begint met het Vierendeel en Stedum. Dat is vreemd, aangezien 
deze tot Fivelgo behorende gebieden niet de oudste onderdelen zijn van het 
Winsumerzijlvest. In het voorgaande hebben we gezien dat het Vierendeel waarschijnlijk 
halverwege de 12e eeuw via de Hunsingoër watergangen is gaan lozen (door de omlegging 
van het Kardingermaar) en dat Stedum en omgeving pas na 1250 dit voorbeeld hebben 
gevolgd (toen bij Dijkshorn een dam in het Westerwijtwerdermaar werd gelegd en het 
Fivelgoër deel van het Centrale Woldland door de Buursterzuidwending in twee delen werd 
gesplitst). Ik heb in de voorgaande zin met opzet het gebruik van de term ‘zijlvest’ gemeden 
en in plaats daarvan ‘de Hunsingoër watergangen’ genoemd. In de 12e eeuw bestond de 
Winsumerzijl nog niet en kon van een zijlvest geen sprake zijn. Vermoedelijk was dat ook 
halverwege de 13e eeuw nog zo. Ik neem aan dat de oudste onderdelen van het 
Winsumerzijlvest (de Bedumer, Halfambtster en Oosterambtster wagenreden) tot taak 
hadden de watergangen en kunstwerken in hun eigen gebied te onderhouden en gezamenlijk 
zorg te dragen voor het goede functioneren van de gemeenschappelijke hoofdwatergang 
waarop zij voor hun waterlossing aangewezen waren: het Winsumerdiep. Deze kwam ten 
westen van Winsum – 330 meter ten noordwesten van de boerderij Schilligeham 1 – in de 
‘Baatjeborgkronkel’ uit. Wellicht is pas rond 1300 wat verder naar het zuiden – ter plaatse 
van het gehucht Oldenzijl – de eerste Winsumerzijl gebouwd.  
  

                                                           
86  GrA 619-913 (Zijlvestboekje van het Winsumerzijlvest) fol. 30v-34v. 
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Oude en nieuwe indeling van het 
Winsumerzijlvest 

De basis van dit vreemd georiënteerde 
kaartje is de plattegrond van het 
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest, 
behorend bij B.W. Siemens, 
Dijkrechten en zijlvesten uit 1976 
(kaart 8). Deze geeft de situatie weer 
zoals deze halverwege de 18e eeuw 
was.  

 

 

In het bovenstaande plaatje zijn de oude en jongere indeling van het Winsumerzijlvest 
gecombineerd. De zwarte lijnen, letters en cijfers geven de onderdelen aan van het 
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest naar de toestand van omstreeks 1750. Er waren toen 12 
schepperijen (genummerd met Romeinse cijfers), die onderverdeeld waren in ‘zijl-eden’ 
(genummerd met Arabische cijfers). De dikke rode lijn markeert de buitengrens van het 
zijlvest, de paarse lijnen geven de grenzen aan tussen de schepperijen, de stippellijnen die 
tussen de zijl-eden. De nummers zijn die van Siemens.  

De oudere organisatie in wagenreden is zichtbaar gemaakt met kleurvlakken:  

lichtgroen: Vierendeel en Stedum;  
donkergroen: Bedumer wagenreed;  
rood: Oosterambtster wagenreed;  
blauw: Halfambtster wagenreed;  
geel: de drie ingelaten delen van het Oosterniezijlvest 

Het woord ‘wagenreed’ doet misschien vreemd aan, maar we komen het in oude teksten 
meermalen tegen in de betekenis van een in waterstaatkundig opzicht samenhangend 
gebied waarvan de ingelanden gezamenlijke verplichtingen hebben. Het woord herinnert aan 
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de tijd waarin de nederzettingen in een dergelijk gebied door niet meer dan één landweg 
met elkaar verbonden waren.  

•  De eerste wagenreed die in het register wordt genoemd is die van het Vierendeel met 
Stedum (het lichtgroene gebied, Siemens’ nummers XI en XII). Later zijn deze tot Fivelgo 
behorende gebieden afzonderlijke schepperijen binnen het Winsumer- en 
Schaphalsterzijlvest. 

• Met een donkergroene kleur is de ‘Bedumer wagenreed’ aangegeven. Dit gebied ligt 
zowel binnen als buiten de Wolddijk, hetgeen doet vermoeden dat dit 
organisatieonderdeel in zijn oorsprong ouder is dan de Wolddijk. Het gebied omvat de 
latere schepperijen Winsum en Innersdijk (door Siemens aangegeven met IX en X).  

• De ‘Oosterambtster wagenreed’ (rood) bestaat uit de latere schepperijen Warffum en 
Ewsum of Middelstum (Siemens nummers III en VIII).   

• De ‘Halfambtster wagenreed’ (het blauwe gebied) bestaat in dit register uit de latere 
schepperij van Baflo en Rasquert (Siemens I) en die van Obergum (Siemens II).  
De wagenreden Bedum, Oosterambt en Halfambt behoorden tot Hunsingo, met 
uitzondering van het in 1408 ingelaten westelijke deel van Noorddijk, dat deel uitmaakte 
van het onder het bisdom Utrecht ressorterende Gorecht.  

• Het op dit plaatje met een gele kleur aangegeven gebied bestaat uit de delen van het 
voormalige Oosterniezijlvest, die halverwege de 15e eeuw in het Winsumerzijlvest zijn 
ingelaten: het Uithuizerdeel, Zandeweersterdeel en het Overmaringedeel.  
Het Uithuizerdeel is de latere schepperij Uithuizen (Siemens nummer IV), mogelijk 
zonder de Aldingahuister eed (Siemens 18). Het Zandeweersterdeel is de latere 
schepperij Zandeweer (Siemens V) en het Overmaringedeel omvatte de latere 
schepperijen Overmaringe en Huizinge (Siemens VI en VII).87 

 

 

 

Boterdiep (‘t Maar) ten noorden van 
Middelstum 

Dit stuk van het Boterdiep is 
vermoedelijk een deel van een 

natuurlijke waterloop die 
oorspronkelijk ten westen van 

Middelstum begon en naar het 
noordoosten liep. 

Na de omkering van de stroomrichting 
is ook het water in deze watergang 

naar Winsum gaan afstromen.  

 

  

                                                           
87 Een meer uitvoerige toelichting op het kaartje vindt men in Landschap lezen 3 (Van kussen tot diep bord.  

De transformatie van het Centrale Woldland II’) op www.vanlauwerstoteems.nl.  
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Ik vermoed dat de ingelanden van de vier eerstgenoemde gebieden de initiatiefnemers zijn 

geweest van de Winsumerzijl, die in 1323 voor het eerst wordt vermeld. De inlating van het 

‘gele gebied’ halverwege de 15e eeuw veroorzaakte zo’n grote druk op de Winsumerzijl, dat 

een extra uitwateringssluis moest worden gebouwd en een nieuw zijlmaar gegraven 

(Schaphalsterzijl en Winsumerdiep). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdendam op een schetskaartje 
van Theodorus Beckeringh 
 

 

Door de toenemende druk op het watersysteem van het Winsumerzijlvest kwam de 
waterlossing van het Centrale Woldland in het gedrang. Om hoog water buiten dat lage 
gebied te houden zijn twee extra-zijlen gelegd: de Bedumer Buitenzijl in het Boterdiep en 
een naamloze zijl in het Krommaar. De eerste zijl diende Innersdijk, de andere het 
Vierendeel.  

Op een kaartje dat Theodorus Beckeringh van Onderdendam en omgeving maakte, 
ontbreekt de Bedumer Buitenzijl in het Boterdiep, maar de plaats waar die sluis gelegen had 
is herkenbaar en ernaast staan de woorden ‘Oude Zijl’. Ook het zijltje in het Krommaar 
functioneerde toen blijkbaar niet meer. ‘Open Zijl’ staat erbij geschreven.  
In het Warffumermaar ten noorden van Onderdendam heeft Beckeringh ook het 
Menkeweersterverlaat ingetekend. Dit kunstwerk dateert uit de jaren 1618-1619 en was 
vooral bedoeld om in droge tijden water in het Noordelijke Laagland vast te houden.88  

In de jaren 1756 en 1757 is de lijst van schouwbare objecten in de Schepperij Ewsum 
vastgesteld.89 Uit de stukken die in dat verband zijn opgemaakt, blijkt dat de Bedumer 
Buitenzijl toen niet meer bestond en dat op die plaats een til lag. De brug staat niet op de 
schets van Beckeringh. Daaruit valt op te maken dat de tekening vóór 1756 is gemaakt. Ook 
de ‘Vierendeelster Buitenzijl’ in het Krommaar functioneerde toen niet meer. Hij wordt in 

                                                           
88  Zwerven door Fivelgo 7 (‘Het einde van het Oosterniezijlvest’) 24-30 op www.vanlauwerstoteems.nl.  
89  GrA 136-2477. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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ieder geval niet meer vermeld in de lijsten van schouwbare objecten van de Schepperij 
Vierendeel.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogholtje op de plaats van het 
Menkeweersterverlaat 

 

Toen in het begin van de 19e eeuw de landeigenaren van hoge en lage gronden binnen het 
Winsumer- en Schaphalsterzijlvest verwikkeld waren in een hoogoplopend geschil over de 
waterafvoer, onderbouwden de partijen hun standpunten met wijdlopige betogen.91 Uit deze 
stukken blijkt dat men toen niet meer wist wanneer en met welk doel het 
Menkeweersterverlaat was gebouwd. Gedacht werd dat dit kunstwerk uit 1458 dateerde, het 
jaar van de inlating van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in het 
Winsumerzijlvest. Dat zal te maken hebben met het feit dat de betrokkenen wel op de 
hoogte waren van de regeling van 1458 – een afschrift daarvan stond in alle 
‘zijlvesterboeken’ – , maar niet bekend waren met de informatie over de bouw van het 
Menkeweersterverlaat, die verstopt zit in de resoluties van de ‘waardagen’ van het zijlvest en 
waarvan niemand precies wist wat daarin stond.92  

Onder de stukken die in de 19e eeuw werden opgesteld, bevindt zich een rekest waarin we 
lezen dat het Menkeweersterverlaat toen (in 1817) in een vervallen staat verkeerde en al 
zo’n 25 jaar open stond. Het feit dat Theodorus Beckeringh dit verlaat op een van zijn 
schetskaartjes heeft ingetekend, doet vermoeden dat het halverwege de 18e eeuw nog wel 
functioneerde. De rekeningen betreffende het onderhoud van het hoogholtje op de plek van 
het voormalige Menkeweersterverlaat beginnen in 1830.93  
  

                                                           
90  GrA 136-2484. Het Buiten Kardingermaar en het Kromme Kardingermaar waren ‘extraterritoriale 

objecten’ van de Schepperij Vierendeel. Dat betekent dat deze watergangen, hoewel buiten het eigen 
territorium gelegen, toch door de ingelanden van deze schepperij moesten worden onderhouden.  

91  GrA 1772-901: Verzameling Van Stukken, Rakende Het Winsumer En Schaphalster Zijlvest, en de middelen 
tot verbetering van deszelfs waterstaat, gedrukt op last van de Volmagten der Ingelanden onder de 
Schepperijen van Innersdijk en het Vierendeel, voor en ten verzoeke van de gemelde Ingelanden 
(Groningen 1821).  

92  De hier vermelde informatie over de bouw van het Menkeweersterverlaat is ontleend aan GrA 2778-20.  
93  GrA 2778-537. 
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Uit het familiearchief: Schaatsen op 
het Warffumermaar bij Menkeweer 

1986 

 

 

Vermeldenswaard is nog dat ten tijde van het geschil tussen de hogelandster en lagelandster 
ingelanden van het Winsumer en Schaphalsterzijlvest dat omstreeks 1820 speelde, de 
rolverdeling tussen beide partijen omgekeerd was ten opzichte van de situatie die 
halverwege de 15e eeuw na de inlating van het Oosterniezijlvest was ontstaan. In de 19e 
eeuw waren het niet de lagelandsters die zich bedreigd voelden door het water van de 
hogelandsters en die geholpen moesten worden door het leggen van zijlen en – eventueel – 
het maken van een apart afwateringskanaal. In 1817 waren het juist de eigenaren van de 
hogere gronden die klaagden dat zij hun water niet meer kwijt konden en dat de kaden van 
hun watergangen onbruikbaar werden voor het landverkeer. Ze vonden dat er iets gedaan 
moest worden om de door de lagelandsters veroorzaakte wateroverlast tegen te gaan. De 
veranderde situatie heeft alles te maken met het toegenomen aantal poldermolens dat door 
de ingelanden van het Centrale Woldland was gebouwd. Deze maalden het water uit de 
polders op en spuiden het in hun boezemwateren: het Boterdiep en het Kardingermaar. Het 
gevolg was dat ook in het gemeenschappelijke Zijldiep (Winsumerdiep) het peil zo hoog 
werd, dat de hogelandsters hun water niet meer kwijt konden. Net zoals in de 15e eeuw het 
geval was geweest, werd ter oplossing van het probleem ook in de 19e eeuw weer gedacht 
aan het scheiden van de watersystemen. De hogelandsters zouden gebruik moeten blijven 
maken van het Winsumerdiep, terwijl er voor de lagelandsters een apart afwateringskanaal 
zou moeten worden gegraven. Dat moest even ten oosten van de Winsumer- en 
Schaphalsterzijlen in het Winsumerdiep uitkomen.94  

 

  

                                                           
94  GrA 1772-901 (1821) 82-84. 
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Samenvatting hoofdstuk 6 

Halverwege de 15e eeuw is het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest onderdeel 
geworden van het Winsumerzijlvest. Waarschijnlijk was dit het einde van een 
veranderingsproces dat enkele decennia heeft geduurd. Het uit het meest oostelijk deel van 
Hunsingo afkomstige water zorgde voor extra-druk op het watersysteem van het 
Winsumerzijlvest. Om de gevolgen van deze verandering op te vangen is bij Schaphals een 
tweede uitwateringssluis geplaatst en zijn bij Onderdendam twee extra-zijlen gebouwd: één 
in het Boterdiep ter bescherming van het lage Innersdijk en één in het Kromme 
Kardingermaar ten behoeve van het Vierendeel.  
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De samenvattingen op een rij 
 

Hoofdstuk 1, Richtingen en grenzen  

De hoogtekaart laat zien wat je in het veld niet kunt waarnemen: de lage ligging van het gebied 
tussen de stad Groningen, Winsum en Middelstum. Hier, in het ‘Tweestromenland’ tussen de 
Hunze in het westen en de Fivel in het oosten, heeft een veenpakket gelegen dat verdwenen is 
als gevolg van ontwatering en ontginning. Dat is waarschijnlijk in het laatste kwart van het 1e 
millennium gebeurd.  
De ontginners waren vanaf hun nederzettingen op de oever- en kwelderruggen in het westen en 
oosten rechtstreeks of via natuurlijke waterlopen het veen in getrokken. Aan de kerkelijke 
indeling van het gebied valt af te lezen hoe dat in zijn werk is gegaan.  

Als gevolg van de ontginningen daalde de bodem, trad vernatting op en raakte het gebied 
bedekt met riet en moerasbos: het Centrale Woldland.  
Ondertussen ging het proces van opslibbing aan de zeekant voort en werd ook het gedaalde 
voormalige veengebied met nieuwe lagen klei bedekt. Riviertjes die eerder water naar zee 
hadden afgevoerd, hielden als gevolg daarvan op te functioneren. Het Dellekanaal en het 
Deelstermaar zijn mogelijk gegraven in reactie op de veranderende omstandigheden en bedoeld 
om water vanuit het binnenland naar zee af te voeren.  

 

Hoofdstuk 2, Oer- en andere oude sloten  

Het lijkt erop dat er sloten zijn geweest die water vanuit de venen in het binnenland rechtstreeks 
op de Hunze en de Fivel hebben geloosd. Voorbeelden van zulke ‘oersloten’ zijn de 
Arwerdertocht/Zuider Sauwerdertocht, de ‘Maljehornstertocht’, ‘Fledderboschtocht’ en de 
‘Tenpostertocht’. Ook de in het eerste hoofdstuk besproken ‘Fraamtocht’ zou zo’n ‘oersloot’ 
geweest kunnen zijn.  
Het Kardingermaar/Maarvliet zou je een ‘hybride oersloot’ kunnen noemen: deze brengt water 
uit het binnenland niet rechtstreeks naar zee, maar naar het Dellekanaal, een eerder gegraven 
kanaal dat in open verbinding stond met de zee – in dit geval de Fivelbaai. 
Daarnaast zijn er sloten gegraven ter afleiding van het water van het Terlaanstermaar, een 
natuurlijke watergang, die oorspronkelijk in zee uitmondde, maar als gevolg van bodemdaling en 
opslibbing opgesloten was geraakt. De bedoelde afwateringssloten zijn de ‘Terlaanstertocht’ en 
het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam (‘Boterdiep-Noord’).  

 

Hoofdstuk 3, Oude Ae en Westerwijtwerdermaar 

In de stroken tussen het resterende hoogveen en de hoge oeverwallen langs Hunze en Fivel 
verzamelde zich water dat niet via natuurlijke weg kon afstromen. Om dat kwijt te raken is ten 
oosten van de wierdenrij Adorp-Winsum de Oude Ae gegraven. De oriëntatie van het noordelijke 
deel van de Oude Ae doet vermoeden dat het water ervan aanvankelijk via het Warffumermaar 
naar het noorden heeft gelopen.  
Aan de oostzijde van het Centrale Woldland werd het tussen het resterende veen en de hoge 
gronden ingesloten water naar het Kardingermaar/Maarvliet afgevoerd door het ’t in het kerspel 
Westerwijtwerd gelegen deel van het Westerwijtwerdermaar en een in oorsprong natuurlijke 
waterloop tussen Sint Annen en Stedum. Via het Kardingermaar/Maarvliet en het Dellekanaal 
stroomde het naar de monding van de Fivel.  
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Hoofdstuk 4, De verzanding van de Fivel en haar gevolgen 

Het dichtslibben van de Fivelboezem, de Fivel zelf en het Dellekanaal tussen Middelstum en 
Oldfort verstoorde de waterhuishouding: het water van het Centrale Woldland – waar het veen 
was verdwenen en de bodem gedaald – kon niet meer weg. Om die reden is het Kardingermaar 
naar het noorden respectievelijk westen afgeleid om daar op de benedenloop van de Hunze te 
lozen; het Westerwijtwerdermaar is aangesloten op het nog watervoerende deel van de Fivel en 
de Delf, zodat het door dit kanaal afgevoerde water uiteindelijk in de Eems uitkwam.  
Bij het treffen van deze maatregelen werden oude grenzen overschreden:  
• voor het noordelijke deel van het Fivelgoër woldland is een uitweg gecreëerd naar het 
noorden, met aansluiting op het ‘Hunzesysteem’, waarmee ik de Hunsingoër infrastructuur 
bedoel die voorzag in lozing op de benedenloop van de Hunze ten westen van Winsum 
• het Hunsingoër dorp Westerwijtwerd en het gebied dat opgesloten was geraakt tussen de 
kleizone van Stedum en het Centrale Woldland, kreeg een waterlossing die bij Oosterdijkshorn 
aansloot op het ‘Fivel-systeem’ met (uiteindelijk) lozing op de Eems.  

 

Hoofdstuk 5, De Wolddijk en de deling van het Woldland 

De Wolddijk is omstreeks 1200 aangelegd om het dalende Centrale Woldland te beschermen 
tegen water uit de omliggende hogere streken. Van enkele onderdelen van de dijk is te zien hoe 
men de oriëntatie ervan heeft bepaald.  
Het lijkt erop dat het zuidoostelijke deel van de dijk zijn oorsprong dankt aan het uitgraven van 
het Westerwijtwerdermaar bij Dijkshorn.  
Aangezien het door het Westerwijtwerdermaar bij Dijkshorn aangevoerde water de waterlozing 
van het dalende Duurswold hinderde, is halverwege de 13e eeuw besloten tot enkele met elkaar 
samenhangende ingrepen: het Westerwijtwerdermaar werd bij Dijkshorn met een dam 
afgesloten, het Fivelgoër deel van het Centrale Woldland werd gesplitst en de stroomrichting in 
het Westerwijtwerdermaar werd omgedraaid. Sindsdien stroomde ook het water van Stedum en 
omgeving naar Winsum.  

 

Hoofdstuk 6, De inlating van het Oosterniezijlvest 

Halverwege de 15e eeuw is het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest onderdeel geworden 
van het Winsumerzijlvest. Waarschijnlijk was dit het einde van een veranderingsproces dat 
enkele decennia heeft geduurd. Het uit het meest oostelijk deel van Hunsingo afkomstige water 
zorgde voor extra-druk op het watersysteem van het Winsumerzijlvest. Om de gevolgen van 
deze verandering op te vangen is bij Schaphals een tweede uitwateringssluis geplaatst en zijn bij 
Onderdendam twee extra-zijlen gebouwd: één in het Boterdiep ter bescherming van het lage 
Innersdijk en één in het Kromme Kardingermaar ten behoeve van het Vierendeel.  

 


