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Opmerking vooraf
Over de Hunze en het Reitdiep heb ik de afgelopen jaren al heel wat gepubliceerd. Ik doel op
het boek Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze (2011), en op webpublicaties
als Groningen en het Drentse water (2012-2013) en Landschap lezen (2016-2017) die te
vinden zijn op de website www.vanlauwerstoteems.nl.
Ten behoeve van een voordracht voor het NIVON heb ik informatie over de Hunze uit
verschillende studies bij elkaar gebracht. Hier en daar is zelfs wat nieuws toegevoegd. Het zal
de lezer niet altijd gemakkelijk vallen om de uit hun oorspronkelijk verband gehaalde stukjes
tekst te volgen. Dat wreekt zich in het bijzonder bij een onderwerp als dit, waarbij alles met
alles samenhangt.
Ook ontbreken in deze aantekeningen de argumentatie en verantwoording voor mijn
beweringen. Het is dan ook beslist geen afgeronde studie die ik hier presenteer, ook al wekt
de fatsoenlijke opmaak misschien wel die indruk.
Wie meer wil weten of benieuwd is naar bronvermeldingen doet er goed aan de
verwijzingen te volgen die ik bij deze notities heb opgenomen.
Deze compilatie bevat weer veel plaatjes. Het doel daarvan is vooral om te laten zien dat er
vaak interessante verhalen zitten achter onaanzienlijke landschapselementen, waaraan je –
zelfs als je meent de omgeving wel te kennen – doorgaans achteloos voorbij fietst of
wandelt.
Groningen, 20 november 2018

3

4

Inleiding

Tien eeuwen Hunze

Het verhaal over de Hunze is in 1997 al verteld in het boekje Tien eeuwen Hunze; renaissance van een
oerstroomdal1. De publicatie bevat heel wat passages die als stokpaardjes van mede-auteur Gerrit
Overdiep herkenbaar zijn, maar deze ‘Overdiepiana’ doen niets af aan de waarde ervan.
Zoals bij alle oude waterlopen zijn bij de Hunze verschillende functies te onderscheiden:
•
•
•
•

viswater voor aanwonenden
zoetwater-voorziening in droge tijden
afwatering voor nabije en ver af gelegen gebieden
vaarweg

In de loop van de tijden is er veel veranderd.
•

Uit de oudste bronnen weten we dat de inwoners van de Drentse kerspelen langs de rivier
viskenijen aanlegden. Zulke visvijvers ontstonden door zogenaamde ‘weren’ (dammen) te
bouwen. Zo konden ze ook in droge tijden over vis beschikken. Uit de 17e en 18e eeuw zijn
berichten bewaard die melding maken van conflicten tussen Ommelanders en de stad
Groningen over het recht om op het Reitdiep te vissen. Dat onderwerp zou nog eens moeten
worden uitgezocht. Tegenwoordig stelt de rivier als proteïnebron niet veel meer voor.

•

We vergeten soms dat het ook heel droog kan zijn. De lange en hete zomer van 2018 heeft ons
aan die mogelijkheid herinnerd. Via het Van Starkenborghkanaal werd zoet water opgemalen
om ook de hogere delen van Groningerland en Drenthe voor uitdroging te behoeden. Ook in het
verleden hadden de bewoners van de noordelijke streken bij langdurige droogte behoefte aan
de aanvoer van zoet water.

•

Ook nu nog speelt het Reitdiep een rol in de afwatering. Die rol is echter wel ingrijpend
veranderd. Ooit diende de rivier tot afwatering van de aangelegen gebieden. Doordat het
maaiveld ten opzichte van het rivierpeil daalde moest het ene na het andere gebied een andere
uitwateringsmogelijkheid zoeken. Dit proces is in de 14e eeuw begonnen en in de 20e eeuw
voltooid.

1

J. Loonstra, G. Overdiep en M. Schroor, Tien eeuwen Hunze; renaissance van een oerstroomdal (Groningen 1997).
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•

Door zijn vele kronkels en ondiepten was de Hunze nooit een ideale vaarroute. Daarbij komt dat
er in droge tijden en – verder naar het noorden – bij lage eb soms zo weinig water stond, dat er
niet gevaren kon worden. Om die redenen hebben in de 13e-17e eeuw allerlei kanalisaties
plaatsgevonden. Daarbij ging het niet alleen om het rechttrekken van bochten, maar ook om het
bouwen van sluizen en het aanleggen van dijken. Tot in de 20e eeuw zijn belangrijke
verbeteringen aangebracht.

We zullen deze verschillende functies in de loop van mijn verhaal tegenkomen. Dat verhaal is
chronologisch opgebouwd.
In de loop der eeuwen zijn er vele verschillende namen gebruikt voor de Hunze en delen van die
rivier: A of Aha, Hunze, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep, Schuitendiep, Winschoterdiep,
Selwerderdiep(je), Reitdiep, Groningerdiep, Westerdiep, Oosterdiep, De Raken, het Oude Diepje. En
waarschijnlijk zijn er nog meer...
Volgens sommigen is de naam Hunze (Latijn: Hunesa) afgeleid van het woord hûn, dat ‘modder’
betekent. Anderen trekken deze verklaring in twijfel, maar een andere aannemelijke verklaring is er
niet.

AHN: een nieuw hulpmiddel

We beginnen met een plaatje dat gebaseerd is op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dankzij de
computer kunnen we de hoogteverschillen veel beter zichtbaar maken dan vroeger mogelijk was.
Het beeld is in de loop van de eeuwen ingrijpend veranderd. Sommige delen zijn hoger geworden,
andere gedaald. Dat laatste is niet alleen het gevolg van de gaswinning, maar komt vooral door
veenontginningen in de middeleeuwen en vanaf de 16e-20e eeuw. Wat niet veranderd is is de
algemene wet volgens welke het water vanaf de hoge pleistocene gronden van Drenthe naar het
lagere noorden stroomt.
De belangrijkste waterlopen zijn – van west naar oost – het Peizerdiep, de Drentsche Aa en de Hunze.
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Er is een tijd geweest waarin de gezamenlijke benedenloop van Hunze en Drentsche Aa ten westen
van Winsum niet linksaf sloeg, maar via een brede bedding noordwaarts kronkelde om ten noorden
van Eenrum in de Waddenzee uit te komen. Aangenomen wordt dat de naar het westen lopende
bedding in de 8e of vroege 9e eeuw is ontstaan. De oude monding heeft echter sporen nagelaten die
zowel op kaarten als in het veld herkenbaar zijn.

Links: de noordelijke monding van de Hunze (c 100 na Chr.), rechts: de noordelijke en westelijke mondingen van de
Hunze (c. 800 na Chr.)
Bewerkte uitsneden uit paleogeografische kaarten van Peter Vos.2

Ter plaatse van de Lauwerszee is een waddenlandschap met prielen ontstaan. Een van de prielen
reikt tot de omgeving van Ezinge of zelfs nog verder naar het oosten. Het is niet ondenkbaar dat het
zeewater via een gegraven watergang in verbinding is gekomen met de bedding van de Hunze.

2

Enigszins aangepast. Vos tekent de Deel tot aan de Schaphalsterzijl. Het is goed mogelijk dat de Deel omstreeks 800 al
bestond, maar deze zal direct ten zuidwesten van Winsum in de Baatjeborgkronkel zijn uitgemond. De Hunzelus langs
de Winsumer Oldenzijl lijkt mij secundair. De oude Winsumerzijl is vermoedelijk gebouwd in samenhang met de
afsnijding van de Baatjeborgkronkel.
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De Hunzeboezem op de AHN hoogtekaart
Op de moderne hoogtekaart is de voormalige
Hunzeboezem nog herkenbaar.

Sporen van de Hunze in de Marne
Op de PPD-kaart van 1985 (inventarisatie van
archeologische en cultuurhistorische elementen)
staat de Hunzeboezem aangegeven als een
‘zeeboezem/aanwasvlakte’.
Met blauwe streepjeslijnen zijn de sporen van
oude waterlopen aangegeven.
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Tussen Wehe en Mensingeweer (kadastrale minuut)

Tussen Wehe en Mensingeweer (Google Earth)
Vele oude kavellijnen zijn verdwenen.

Kromme Raken tussen Schouwerzijl en Warfhuizen
Gezien in zuidelijke richting.

Kromme Raken tussen Warfhuizen en Abelstok
Gezicht naar het noorden.
De beide foto’s zijn genomen vanaf de brug in de Vaart
Oostzijde te Warfhuizen
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Hoornse Vaart tussen Den Hoorn en
Abelstok
Mensingeweer op de achtergrond.
De foto is vanaf de brug in de
Aagtsweg in oostelijke richting
genomen.
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Groningen en Drenthe op een kaart van Menso Alting
(1701)
Kaart van Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van
Oost-Friesland na de overstromingen uit de 13e eeuw.
Mensonis Alting Descriptio Frisiae inter Scaldis portum
veterem & Amisiam, seu inter Sine & Emese, secundum
medii aevi scriptores, quae est Pars Altera Notitiae
Germaniae inferioris, Cis & ultra Rhenum; quà hodie est in
Dicione VII- Foederatorum, repraesentata tabulis
geographicis IX et commentario [...] Amstelaedami, apud
Henricum Wetstenium MD CCI
(Amsterdam, 1701)

Alting refereert aan de vermelding van de Tres Lares in een 12e eeuwse tekst. Van de 3 Lares liggen
er 2 aan de rivier Ha, de derde ligt naast de kemenade van Roelof.3

Uitsnede uit de kaart van Menso Alting (1701)

3

Zie ook: ‘Een rondje Zuidlaardermeer’ op www.vanlauwerstoteems.nl.
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De vermelding van de drie Larens is gebaseerd op een 12e-eeuwe lijst van inkomsten van de abdij
Werden uit goederen in Friesland en Drenthe.4 .
Hec sunt que villicus de Gruningen dabit advocato et nunciis abbatis: in festo sancti Otgeri
talentum unum; de tribus Laribus due jacent secus flumen Ha, tercia Rudolfi juxta caminatam, 6
solidos; 28 uncias super Bedderawalde et Stederawalde; 7 arietes dabit illi de Silva, ipse villicus 1,
Menke 1, Tice ventrem arietis, illi de Walde cum arietibus dabit 7 caseos; habebit etiam denarios
illos, qui solvuntur de Drente, cum illis deferentur panni dominorum de Fresia.
De Hunze wordt in de Werdense tekst aangeduid met het algemene woord voor water: A. Dit sticht
verwarring doordat de Drentsche Aa hier in de buurt loopt. Menso Alting noemt die rivier de
‘Horense Aha’.
Een caminata is een ruimte waarin gestookt kan worden. Het gaat dus om de heerdstee van Roelof.
Volgens Henny Groenendijk meanderde de Hunze in de 12e eeuw nog tot bij de kerk van
Noordlaren.5 Hij trof de bedding van de Hunze aan op 200 meter ten oosten van de huidige oever
van het Zuidlaardermeer bij de Bloemert. Zuidlaren ligt c. 1000 meter van de oude Hunzebedding.
Van de drie Larens ligt Zuidlaren dus het verst van de Hunze af. Van Noordlaren en Midlaren kun je
dus zeggen dat ze secus flumen Ha liggen. Dan zou Zuidlaren de plaats geweest zijn waar Roelofs
kemenade heeft gestaan.

Een oorkonde van 20 oktober 1250
GrA 2-1 reg.nr. 15; 20 oktober 1250 (gedrukt:
OGD I 114).
De bisschop van Utrecht wil dat het in het
diocees Münster gelegen klooster Aduard
ongehinderd goederen mag vervoeren door
het bisdom Utrecht. Dat betekent dat de
Aduarders gebruik maakten van een route
door het Gorecht. Dat moet de Hunze zijn.

Waarschijnlijk zijn de Aduarders en hun kolonisten in Wolfsbarge begonnen met het winnen van turf.
Ze waren overigens niet de enige kloosterlingen die in deze buurt actief waren. In Kropswolde waren
in het begin van de 13e eeuw ook de benedictijnen van Rottum al bezig.
Een uit 1285 daterend archiefstuk blijft in vele opzichten duister, maar duidelijk is wel dat het van
groot belang is geweest. Over de interpretatie zal ik het hier niet hebben. Uit de tekst blijkt dat de
abdij te Aduard grote belangen had bij het veen in de marke van Zuidlaren en bij de rivier de Hunze.
Latere bronnen tonen aan dat men de akte van 1285 zag als bewijs voor de medeverantwoordelijkheid van de abdij te Aduard voor het beheer van de Hunze. De ‘weren’ waarvan in
deze tekst sprake is, lijken door de bewoners van de Hondsrugdorpen te zijn gebouwd om
‘viskenijen’ te maken.6

4
5
6
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Oorkondenboek van Groningen en Drenthe 34 (c. 1160):
Noordlaren in Bloemertperspectief, 563-564.
Besproken in deel 2 van Groningen en het Drentse water: Aduard, Drenterwolde en de Hunze (1285) te raadplegen op
www.vanlauwerstoteems.nl.

2 Turf

Een conflict tussen Aduard en
Drenterwolde beslecht (1285)7

De Aduardervenen en de Groeve
Dit situatiekaartje bevat vele onzekerheden. Er zijn drie
kerspels: Noordlaren, Zuidlaren en Kropswolde. Daarnaast
zijn er kapellen in Wolfsbarge en Everswolde.
Ten zuiden van Everswolde en de Gronesbeke (in de marke
van Annen) lag het veen van het Heilige Geest Gasthuis in
Groningen (de Hilligjessloot vormt de grens tussen de
marken van Zuidlaren en Annen).

Zoals gezegd zijn de Aduarders vermoedelijk in Wolfsbarge begonnen en zijn ze daarna – na afloop
van de ‘Drentse Oorlog’ – in het ten oosten van de Hunze gelegen deel van de marke van Zuidlaren
aan de slag gegaan. Akten van 1262 en 1264 bevatten daarover bijzonderheden.
We weten verder dat er in 1263 een kapel stond in Everswolde (Hortus Sancti Bernardi, ‘de tuin van
Sint Bernard’) en in 1282 of 1283 blijkt er ook te Wolfsbarge een kapel te zijn. Daarbij hoorde ook
een begraafplaats. Het gaat hier om een afsplitsing van het kerspel Noordlaren. De ‘buren’ van
Wolfsbarge waren kolonisten van Aduard.

7

Oorkondenboek van Groningen en Drenthe 168 (8 april 1285).
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Het is heel goed voorstelbaar dat deze afsplitsing nodig was doordat de verbinding tussen
Noordlaren en Wolfsbarge bemoeilijkt werd door het zich uitbreidende Zuidlaardermeer. Dit meer
(in 1264 is sprake van Northlara mare dat een stagnum wordt genoemd) moet aanvankelijk veel
kleiner zijn geweest dan het huidige Zuidlaardermeer.

De Knijpe bij Zuidlaren en de ‘were’ van 1285
Locatie van de door een 17e-eeuwse landmeter getekende
‘Knijpe’ (in de witte cirkel) en de ‘were’ die in de akte van
1285 wordt genoemd (blauwe stip).

Jan Folkerts schreef in 1982 een artikel over Everswolde in de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Hij
veronderstelde daarin dat de huidige Knijpe (een voormalige herberg bij een stuw in de Hunze) de
omstreden piscatura was.
Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat dit niet juist is. De belangrijkste is wel dat de
huidige Knijpe midden in Zuidlaarder land ligt, tussen de Gronesbeke (Hilligjessloot) in het zuiden en
de Prunesleke in het noorden, terwijl we op grond van de akte van 1285 mogen aannemen dat de
‘Geraldesewere’ nabij de grens met de marke van Annen lag. Vermoedelijk is de hier getoonde Knijpe
een later (in de 14e eeuw?) gebouwde stuw.

De Knijpe in 2012

Het lijkt erop dat zich hier een soort stuw bevond waarmee men de afstroom van het Hunzewater
kon reguleren. Uit schriftelijke bronnen weten we dat in de 14e eeuw gedurende langere tijd een
controverse heeft bestaan tussen Aduard en de inwoners van de woldlanden (Drenterwolde en de
Acht Zijlvesten). De bronnen zwijgen over de aard van het conflict, maar het heeft er alle schijn van
dat de ‘woldsaten’ van mening waren dat Aduard te weinig deed om het Drentse water te beheersen
zoals ze door de uitspraak van 1285 verplicht waren te doen.
De twistende partijen legden hun ruzie voor aan de burgemeesters van Groningen, die in 1364
uitspraak deden. In de akte van verzoening (‘de sone’) bevestigden dezen de in 1285 getroffen
regeling en verklaarden, dat er een nieuwe sluis moest komen tussen Harssens en de Mude. De Acht
Zijlvesten moesten het voor de sluis benodigde geld bijeenbrengen en aan de abt geven, die
vervolgens voor de bouw zou zorgen. Na de voltooiing van het kunstwerk moesten de abt en het
convent van Aduard met hulp van de Acht Zijlvesten een ‘waterscutte of nortpant, dat in de volkstaal
knipe wordt genoemd’ bouwen op een door de arbiters aan te wijzen plaats en volgens specificaties
10
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die door hen zouden worden vastgesteld. Abt en convent zouden daarna zelf ‘voor eeuwig’
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze ‘knijpe’. Dit laatstgenoemde kunstwerk is de
Knijpe ten oosten van Zuidlaren.

Reconstructie van de kloosterkerk te Aduard
door Axe Kooi

Volgens de jongste inzichten van de ‘reconstructeurs’ heeft er ook een hoge toren bij de kerk
gestaan. Het fundament voor de kerk is in 1240 gelegd, dat wil zeggen: kort na afloop van de
‘Drentse Oorlog’.
De Abtenkroniek deelt mee dat de kloosterkerk te Aduard in 1263 is voltooid. Volgens diezelfde bron
zouden de monniken 23 jaar bezig zijn geweest met de bouw. Voor dit gebouw – en de andere
bouwwerken op het kloosterterrein – zijn massa’s stenen gebakken. De grondstof daarvoor kon men
vlak bij het klooster delven. Maar de turf voor het stoken van de ovens moest over een grote afstand
worden aangevoerd. We zagen al dat kolonisten van de abdij te Aduard op zijn laatst in de tweede
helft van de 13e eeuw actief waren in de marke van Zuidlaren (Everswolde). Ze staken er turf en
brachten de ondergrond ervan in cultuur. In Everswolde stichtte de zevende abt van Aduard, Geyko,
een kerkje dat door de bisschop van Utrecht werd gewijd.
De turf die langs de bovenloop van de Hunze werd gewonnen, moet over het water zijn afgevoerd.
Een andere route was er niet.

De kerk van Zuidlaren
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De activiteiten van de monniken vonden plaats in een spannende tijd. Tussen 1227 en 1234 is er
hevig gevochten tussen de Drenten en de bisschop van Utrecht (de al eerder genoemde ‘Drentse
Oorlog’). De Drenten werden geholpen door Fivelgo, Drenterwolde, Vredewold en dat deel van de
Groningers dat tegen de prefect en zijn helpers rebelleerde. De bisschop werd gesteund door de
prefect van Groningen en zijn aanhangers, Hunsingo en vele Westerlauwerse Friezen.
Na de oorlog werd een gedeelte van Lare, met de parochiekerk die in Noordlaren stond, bij het
Gorecht gevoegd. Zuidlaren kreeg daarna een eigen kerk. Deze wordt in 1262 voor het eerst vermeld.
De vroegste vermelding van een pastoor in Zuidlaren – wiens bestaan een parochiekerk in die plaats
impliceert – dateert van het jaar 1262. Pastoor Eylwardus trad toen, samen met zijn collega Sicco van
Noordlaren, als getuige op bij een transactie waarbij de ingezetenen van Zuidlaren aan de abdij van
Aduard venen en weiden verkochten die gelegen waren aan de oostzijde van de Hunze, tussen de
Gronesbeke en Prumesleke.
In een akte van 1264, waarin de oorkonde van 1262 op enkele punten werd aangevuld en
verduidelijkt, komt vervolgens de eerste schriftelijke vermelding van een kerk in Zuidlaren voor. In dit
document werd met betrekking tot het veen ten noorden van de Prumesleke tot aan het veen van
Midlaren bepaald dat de ondergrond, nadat de turf zou zijn afgegraven, eigendom van de monniken
van Aduard zou zijn en dat dit een geschenk was van de gemeenschap van Zuidlaren vanwege het feit
dat de monniken vroeger een kelk en bakstenen voor de parochiekerk hadden geleverd. De meeste
onderzoekers lezen overigens niet ‘kelk en bakstenen’, maar ‘kalk en bakstenen’. Dat zal ongetwijfeld
ook de bedoeling zijn geweest van degene die de akte schreef, maar het staat er niet. We kennen de
teksten van 1262 en 1264 alleen uit een afschrift uit 1529. Het lijkt erop dat de geestelijke die de
originele akte schreef of degene die haar in 1529 kopieerde de Latijnse woorden calx (‘kalk’) en calix
(‘kelk’) met elkaar heeft verward.
Het woord antea (‘vroeger’) dat in de akte gebruikt wordt om aan te geven wanneer de Zuidlaarders
van de Aduarder monniken kalk en stenen voor hun kerk hebben gekregen, lijkt te wijzen op een
gebeurtenis die al geruime tijd geleden was. Dit, in combinatie met de observatie van Halbertsma dat
in de kerk van Zuidlaren geen secundair bouwmateriaal is gebruikt, doet vermoeden dat dit gebouw
in eerste aanleg omstreeks 1250 is neergezet.
We zagen al dat uit die tijd ook de vroegste activiteit van de monniken van Aduard in deze streek
wordt gemeld. Ik doel op de akte van 1250, waarbij het in het bisdom Munster gelegen klooster
Aduard van de bisschop van Utrecht het recht kreeg om – onder meer – zijn turven vrij door het
Utrechtse territorium te vervoeren. Overigens gaat het daarbij waarschijnlijk niet om turf uit
Zuidlaren – de venen daar zijn immers pas in 1262 door Aduard verworven – maar had men vooral de
turf op het oog die in de Aduarder venen te Wolfsbarge werden gewonnen.

Het lage middendeel is het oudste
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De Zuidlaarders waren de monniken van Aduard dankbaar voor de levering van stenen voor hun
parochiekerk. Die dankbaarheid bracht hen ertoe de nog niet aangepakte delen van hun venen ten
oosten van de Hunze aan de abdij te schenken. De genoemde akte van 1262 bevat de eerste
vermelding van de kerk te Zuidlaren. De bepalingen van 1262 worden nog eens nader gepreciseerd in
een akte van 1264. Dan wordt gerept van een weg naar Wolfsbarge. Dat past bij het belang dat
Aduard ook in die plaats had.

Het grondbezit van Aduard
Het landbezit van de abdij is aangegeven naar de
Historische Atlas van B.W. Siemens. Ingetekend zijn
de waterlopen waarmee Aduard het meest te
maken had: de Woldstroom (Oude Riet), het
Peizerdiep (Hunsinge, Kliefsloot) en de Hunze
(Reitdiep). De oude waterlopen zijn niet
weergegeven. Het veen onder Zuidlaren ontbreekt
bij Siemens, maar is hier door mijzelf aangegeven.

De natuurlijke vaarroute….

… en een verkorte variant

Niet alle kronkels zijn ingetekend!

Tussen Wolfsbarge/Everswolde en Aduard was maar één natuurlijke waterweg: de Hunze af en
Kliefslootgeul op. Er zijn sporen die doen vermoeden dat de kloosterlingen in de 13e eeuw een
doorsteek hebben gemaakt vanuit de Paddepoel naar Aduard.
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Een 13e-eeuws kanaal tussen de Hunze en
Aduard?

De Lindt: een 13e-eeuwse schipsloot?
Er zijn vele ‘lenten’ (kaden) in Drenthe (langs de Hunze). Er
is ook een Lent in Winsum.

Hoge opslibbing in de Paddepoel

Berend Botje ging uit varen ...

Eindelijk weten we nu ook wat de raadselachtige tekst van het liedje over Berend Botje te
betekenen heeft. ‘Berend’ is natuurlijk Bernardus van Clairvaux en ‘de weg was recht, de weg
was krom’ slaat op de gegraven en natuurlijke delen van de vaarroute tussen Aduard en het
veen.
De veronderstelde doorsteek vanaf de Paddepoel zal geen lang leven beschoren zijn geweest. Zoals
de hoogtekaart laat zien, zal het afsnijdingskanaal weldra onbruikbaar zijn geworden als gevolg van
de opslibbing in dit gebied. Wellicht heeft men om die reden later een nieuwe variant gebruikt die
een eindje verder stroomafwaarts – bij Oostum – begon.
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Een eind 13e-eeuws alternatief

Een afwijkende sloot bij Oostum
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Een verdwenen monding
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Waterlossing
Scheepvaart
Algehele reorganisatie

Vroege bochtafsnijdingen aan de
Hunze
Veronderstelde 13e-eeuwse
kanalen en bochtafsnijdingen
(combinatie van de oude
topografische kaart en de AHNhoogtekaart)

Op het bovenstaand kaartje zijn behalve de oude loop van de Hunze ook het Peizerdiep (links) en de
Drentse A (midden) aangegeven. Met een lichtere kleur blauw zijn de kanalen gemarkeerd waarmee
enkele bochten van de Hunze zijn afgesneden en is ook de vaarweg aangegeven die even beneden de
Mude (de ten noordwesten van het klooster Selwerd gelegen ‘mond’ waar de Drentse A in de Hunze
uitkwam) begon en vandaar in zuidwestelijke, verderop westelijke richting naar het klooster te
Aduard leidde. Voor deze vaarweg heeft men gebruik gemaakt van bestaande watergangen, maar
het meest westelijke stuk – de Lindt – is een echt kanaal.8
Het ‘A-land’ hoorde bij Engelbert, de afgesneden ‘ham’ van de Ammerkehorn is later bij het kerspel
Middelbert gekomen en het ten oosten van Groningen afgesneden land is onderdeel geworden van
het Heingehamrik, dat het middelste deel was van het Groninger Oosterhamrik. De afgesneden
lussen in de Koningslaagte horen bij Harssens.
De vier afgesneden ‘hammen’ tussen het A-land en Ammerkehorn hebben een afwijkend kleurtje
gekregen. Ik vermoed dat de Hunze ook hier reeds in de 13e eeuw is rechtgetrokken, maar betwijfel
of deze gebieden toen al zijn ingepolderd. De ten zuiden van het afsnijdingskanaal gelegen gebieden
van Engelbert zijn bij het kerspel Haren gekomen, die ten noorden van het kanaal zijn van Haren naar
Engelbert overgegaan en later onderdeel geworden van de polders Uilkenham en Esser Nieuwland.

8

Zie voor deze (veronderstelde) vaarweg: Jan van den Broek, Groningen en het Drentse water, deel 5 ‘Tussen Aduard
en Drentse A (13e-14e eeuw)’, in het bijzonder hoofdstuk 5.3 ‘Eerste ingrepen’, te raadplegen op
www.vanlauwerstoteems.nl.
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Beddingresten van de Hunze
Het kaartje is gemaakt door Marnix Deterd Oude Weme en
ontleend aan Tessa de Ruyter, De Hunze tussen
Zuidlaardermeer en Stad. Holocene ontwikkeling van de
Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de
Oeverpolder, Groningen, september 2015.

Uit een inventarisatie van oude rivierkronkels blijkt, dat de Hunze ten noorden van het
Zuidlaardermeer in verschillende fasen gekanaliseerd is. Ik vermoed dat de oudste ingrepen uit de
13e eeuw dateren en dat het huidige tracé van het Drentsche Diep tegen 1400 tot stand is gekomen.
Dat is de tijd waarin de Hunze vanaf Roodehaan naar de stad is geleid (Schuitendiep) en via het
Selwerderdiep naar de Borgham is afgevoerd.
De rivier tussen het Zuidlaardermeer en Waterhuizen is bestudeerd door Tessa de Ruiter. De
kronkels in het stuk tussen Waterhuizen en het Foxholstermeer (inclusief de uitgegraven bocht in de
Westerbroekstermadepolder) zijn in Landschap lezen 6 (sectie 6.2)9 aangestipt. Ik heb aangegeven
dat de kanalisaties wel eens uit de 13e eeuw zouden kunnen dateren en dat Aduard er wellicht iets
mee te maken heeft. Nu we gezien hebben dat ook andere kloosters (Rottum en Essen) al heel vroeg
de Hunze gebruikt hebben om hun turf naar het noorden te vervoeren, ligt de veronderstelling voor
de hand dat ook die kloosters hun bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de
bevaarbaarheid van de rivier.
Zouden ook de bochtafsnijdingen in het stuk tussen het Zuidlaardermeer en de monding van het
Foxholstermeer in die tijd tot stand zijn gekomen?

9
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‘Drenterwolde’ onder Landschap lezen op www.vanlauwerstoteems.nl.
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Vroege bochtafsnijdingen tussen Waterhuizen en
het Foxholstermeer
Op de hoogtekaart zijn sporen van oeverwallen en
smalle dijkjes te zien. De hoogteverschillen zijn
gering, variërend van 10 tot 30 cm.
De rode pijltjes wijzen naar de plaatsen waar oude
Hunzekronkels zijn afgesneden vóórdat omstreeks
1400 het Schuitendiep is gegraven.
Zouden deze ‘normalisaties’ het gevolg zijn van
ingrepen van de monniken van Aduard die in de
13e eeuw de vaarweg hebben willen verbeteren
ten behoeve van het vervoer van turf vanuit de
venen bij Kropswolde en Everswolde?

Het huidige tracé is waarschijnlijk reeds omstreeks 1400 tot stand gekomen, tegelijk met de afleiding
van de Hunze vanaf Uilkenham naar Groningen. Dat past bij het feit dat ook dit stuk van de Hunze in
de bronnen ‘Schuitendiep’ wordt genoemd. Waarschijnlijk zijn toen geen echte dijken langs het
kanaal gelegd.
Deze veronderstelling spoort met de zorgen die er steeds zijn geweest over het Drentse water dat
het Scharmerzijlvest bedreigde, de plannen die in de eerste helft van de 17e eeuw zijn gemaakt om
de Westerbroekstermaden te bedijken – maar waarschijnlijk geen of weinig resultaat hebben gehad
– en het feit dat de Westerbroeksters in 1649 toestemming vroegen (en kregen) om het
Westerbroeksterdiep te mogen dempen en een dijk te leggen langs het Schuitendiep om zich de
Drentse wateren van het lijf te houden.
De sporen van een vroegere kanalisatie zouden uit de 13e eeuw kunnen dateren en kunnen
samenhangen met ingrepen die door de abdij van Aduard zijn gepleegd om de vaarroute vanuit
Everswolde te verbeteren.

Twee ‘generaties’ bochtafsnijdingen aan de Hunze
Midden op het plaatje de plaats van watermolen ‘De Biks’; rechtsonder is nog net het gemaal ‘Onnerpolder’ zichtbaar. Ook
herkenbaar is de ‘gratis kronkel’; een in de jaren 90 uitgegraven Hunzekronkel die was dichtgeslibd.
De dijken die ter weerszijden van het Drentsche Diep als bruine lijnen in het oog vallen, zijn jong. Ze dateren uit het begin
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van de 20e eeuw en zijn later nog weer verhoogd (tot 2,58 +NAP). Het kanaalpeil in het Drentsche diep is hetzelfde als dat
van het Winschoterdiep 0,53 m +NAP. Het aanliggende land ligt veel lager: -0,15 tot -0,25 NAP. Het water wordt hier dus
over het land geleid, net zoals dat met het Eemskanaal het geval is.
Ten westen van watermolen De Biks is een sloot te zien die parallel aan het Drentsche Diep loopt. Dit is een oud kanaal, dat
een oudere rivierkronkel ten noorden van de molen afsnijdt. Ik vermoed dat deze kanalisatie uit de 13e eeuw dateert. Het
huidige tracé van het Drentsche Diep lijkt me van c. 1400 te dateren, toen Groningen de baas was in het Gorecht en de
Groninger schuitenschuivers het Schuitendiep hebben gegraven.

Spoor van de Hunze?
Op een enkele uitzondering na zijn de sporen van de oude
Hunze aan het oog onttrokken. De kromme sloot in het
midden van de foto is zo’n spoor: het is het overblijfsel van
een rivierkronkel die wellicht reeds in de 13e eeuw is
afgesneden.

De verkavelingspatronen van Engelbert
De strokenverkaveling van het paarse gebied wijst erop dat
zich hier veen heeft bevonden. De blokverkaveling in het
groene gebied bevindt zich in het stroomgebied van de
Hunze, dat vermoedelijk in de 13e eeuw is afgedamd en
ingepolderd. De licht geel gekleurde polders zijn van meer
recente tijd.
De groene lijnen zijn de Ommerke en Ediken, dijken die in
een 14e eeuwse akte worden genoemd.

Ook over de manier waarop de Hunzebochten bij Engelbert zijn afgesneden, valt wat te zeggen:
waarschijnlijk is eerst een nieuwe bedding gegraven en heeft men vervolgens de Ommerke
eenvoudig in zuidoostelijke richting doorgetrokken en hetzelfde, maar dan in zuidwestelijke richting,
gedaan met de Westerbroeksterdijk (tegenwoordig Woortmansdijk, de grens tussen Engelbert en
Westerbroek). De beide ‘edijken’ kwamen tegenover het latere Waterhuizen bij elkaar op een plek,
die in 17e-eeuwse en latere bronnen wordt aangeduid als ‘de hoeck bij Christiaens huis’, ‘bij
Hosenhuis’ of ‘hoeck’ of ‘horne van die dijck’. Het is niet zo gemakkelijk om ons de oude situatie voor
te stellen. Tegenwoordig wordt, zowel in het veld als op alle kaarten, het beeld bepaald door het
Winschoterdiep en de parallel daaraan lopende Winschoterweg. Maar in de 13e eeuw waren die er
nog (lang) niet: ze werden pas na 1635 aangelegd.
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Ediken
De rode lijn markeert de Ediken

Huisnaam aan de Woortmansdijk

Hunzebedding tussen Woortmansdijk en Winschoterweg

Ter hoogte van het pand Woortmansdijk 24 is de oude Hunzebedding afgedamd. Dat heeft
aanleiding gegeven tot een curieuze naamgeving voor het naastgelegen huis: ‘Aan ’t
Selwerderdiepje’. Selwerd is de naam van een gebiedje ten noorden van de stad Groningen en
‘Selwerderdiep’ was de naam van het kanaal dat, nadat de Hunze omstreeks 1395 naar Groningen
was afgeleid, de verbinding vormde tussen het Schuitendiep en de oude Hunzebedding in de buurt
van Selwerd, zo’n 7 km verderop. Vreemd of niet, de naamgeving van het huis past bij wat in de
voormalige gemeente Noorddijk gebruikelijk was. Daar werd de hele oude loop van de Hunze
‘Selwerderdiepje’ genoemd.
Ook na de aanleg van de Ediken bleef de Hunze de grens tussen de kerspelen Engelbert en
Westerbroek. Het gevolg van de aanleg van de Woortmansdijk/Oudedijk was dat een klein stukje
(ruim 23 ha) van het kerspelgebied van Engelbert (het land rechts op de foto) van de rest werd
afgesneden.
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Het A-land op de AHN-hoogtekaart
De blauwe lijn geeft het Winschoterdiep aan; links
(onder het woord Stainkoeln) is nog net te zien
waar het 20e-eeuwse Nieuwe Winschoterdiep zich
afsplitst van het omstreeks 1400 gegraven
Schuitendiep.
De linker rode stip wijst de plaats aan van
boerderij Hunzeheerd, de voormalige (Nieuwe)
Roodehaan. Deze lag aan het zuidoostelijke
uiteinde van de Ommerke, die zich hier duidelijk
aftekent aan de oostkant van de Stainkoeln.
De rechter stip staat op de plaats van het
Hosenhuis, waar de Oudedijk/Woortmanslaan bij
het Schuitendiep uitkwam.

Het voormalige veengebied van Engelbert valt op door zijn lage ligging. Als gevolg van ontwatering en oxidatie is het veen
verdwenen en de bodem gedaald. Daardoor tekent de kleibodem van het A-land zich af als een grillig gevormde groene
plak.
Ten oosten van de Stainkoeln en de Ommerke, dus binnen het Engelberter hamrik met zijn opstrekkende verkaveling, is nog
vaag het spoor te zien van een rivierkronkel. Deze moet al zijn afgesneden toen het hamrik werd ingericht.

Over de inlating van Middelbert en Engelbert in het Scharmerzijlvest heb ik elders uitvoerig
geschreven.10 Voor de achtergronden daarvan en nadere bijzonderheden verwijs ik naar die studies.
In dit verband is het alleen van belang nog eens te onderstrepen dat de westgrens van het
Scharmerzijlvest door de inlating van de twee Drenterwolder kerspelen naar het westen opschoof en
dat Ommerke en Ediken de functie kregen die voordien door de Borg werd vervuld. De kwaliteit van
de Hamriks- en Edijken was dus van essentieel belang voor het hele Scharmerzijlvest. Om deze reden
waren deze objecten na 1370 onderworpen aan de schouw door het zijlvest en dreigde er in 1385
niet alleen voor Engelbert en Middelbert, maar voor het hele Scharmerzijlvest een noodsituatie toen
de landeigenaren van de hogere gronden van het op de Hondsrug gelegen Go en Drenthe hun eigen
wateroverlast dachten te kunnen bestrijden door het doorsteken van de Hamriks- en Edijken om zo
een grote waterberging te creëren.

‘Ammerkehorn’ tussen Euvelgunne en Eemspoort

‘Ammerkehorn’ is de ‘hoek van het hamrik’, dat wil zeggen: een uithoek van het Helper
Oosterhamrik, die aan drie zijden door de Hunze werd omstroomd. De kronkel is waarschijnlijk al in
10
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Jan van den Broek, Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze (Assen 2011), 103 evv. en deel 7 van
Groningen en het Drentse water, ‘De Hunze omgeleid’ (vooral hoofdstuk 7.1, ‘Middelbert en Engelbert (1370)’) en het
‘Zijpad Hinkemahorn’, alles te vinden op www.vanlauwerstoteems.nl.
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de 13e eeuw afgesneden. Hier bouwde bisschop Frederik van Blankenheim in 1400-1401 een
versterking om de land- en waterweg van en naar Groningen af te sluiten.11

Hunzebedding bij Ammerkehorn

Ofschoon hier in de loop van de
eeuwen veel klei is afgegraven,
vertoont het terrein nog een
opvallend reliëf. Met de in een 16e
eeuwse tekst genoemde bytse
wordt vermoedelijk dit restant van
de oude Hunzebedding bedoeld.12
Bytse, bitse of beets is de Friese
variant van het woord ‘beek’.

De Hunzekronkel waar de Gronenburg stond13

Locatie van de Gronenburg in een meander van
de Hunze. Ingetekend is ook de plaats waar in
1941 een houten vloer is gevonden. Deze vloer
hoort bij de sluis die hier in de 14e eeuw is
gelegd.14

De burcht die hier heeft gestaan maakt deel uit van een groter aantal versterkingen die allen ten
oosten van de Hunze zijn opgericht; aangenomen mag worden dat zij in de 13e eeuw door leden van
de Utrechtsgezinde partij zijn opgeworpen ter beheersing van Drenterwolde, dat in de strijd tussen
de Drenten en de bisschop (de ‘Drentse Oorlog’) met de Drenten en Fivelgo meevocht tegen de
bisschop.
De twee parallelle zwarte lijntjes op de plattegrond geven het tracé aan van het nieuwe
Winschoterdiep. Het doorgraven van deze Hunzekronkel maakte deel uit van het plan om het toen
nieuwe Van Starkenborghkanaal het Eemskanaal te laten kruisen en verderop in verbinding te
brengen met het Winschoterdiep. Later, in de jaren 60 van de 20e eeuw, is op de plaats van de
Gronenburg de Finsehaven aangelegd.

11
12
13

14

Zie deel 6 van Landschap lezen, ‘Op zoek naar het verdwenen Drenterwolde’.
GrA 696-547 reg.nr. 107 (13 februari 1504).
Het plaatje is ontleend aan G. Overdiep, De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks
1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld (Alphen aan den Rijn, 1984) 36.
Zie daarvoor Een kronkelend verhaal 67 evv.
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Finse Haven: waar de Gronenburg stond

Afsnijding van de ‘Oosterhamriklus’
Dit halverwege de 13e eeuw bij Groningen gevoegde land
maakt ongeveer de helft uit van het Heingehamrik, een
van de drie onderdelen van het Groninger Oosterhamrik.

Bij het huidige Oosterhoogebrug zwenkte de oude bedding van de Hunze naar het westen, waarna
de rivier ter hoogte van de Zaagmuldersweg noordwaarts liep om even ten zuiden van het
Oosterhamrikkanaal weer via een kronkel uit te komen bij de driesprong Pop DijkemawegUlgersmaweg. Ook deze enorme bocht is vermoedelijk in dezelfde tijd afgesneden door het graven
van een kanaal tussen Oosterhoogebrug en de genoemde driesprong. Het door de bocht en het
afsnijdingskanaal omsloten land – de oppervlakte ervan beslaat maar liefst 95 ha – is toegevoegd aan
het kerspelgebied van Groningen.
In een akte van 1258 waarbij Fivelgo en Groningen vrede sloten, werd een amnis (rivier) aangewezen
als grens tussen de gebieden waarbinnen de verdragspartners de rechtsorde zouden handhaven.15
Met deze rivier kan alleen de Hunze zijn bedoeld. Een amnis is een natuurlijke rivier, een kanaal is
een fossatum. Dit woordgebruik doet vermoeden dat de afsnijding bij Oosterhoogebrug van ná 1258
dateert. Maar het is de vraag of we zoveel belang moeten hechten aan de betekenis van het woord
amnis.16
Ook in dit geval kan sprake zijn geweest van samenwerking en wel tussen Aduard en Groningen.
Door het afsnijden van deze grote bocht kwam een stuk van het kerspel Noorddijk aan de Groningse
kant van de waterloop te liggen. Dit lijkt op een ordinair geval van ‘landjepik’, maar het is de vraag of
het dat ook echt is.

15
16
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GrA 2100-52 (9 juni 1258).
Op basis van een onjuiste interpretatie van een akte van 1321-1322 (OGD I 272) meende Siemens dat deze bocht in
1321 is rechtgetrokken. Zie B.W. Siemens, ‘Tie – geen Boterdiep’, Cultureel Maandblad Groningen 1967, 65-71).
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Ik vermoed dat bij de kolonisatie van het gebied ten oosten van de Hunze een belangrijke rol
gespeeld werd door de ridders die tot de entourage van de prefect behoorden (de zgn.
‘borgmannen’) en die ook als ‘Groningers’ kunnen worden bestempeld. Overigens is aan de macht
van de prefect en de invloed van deze borgmannen geleidelijk een einde gekomen. Een belangrijke
stap in dit proces was de verovering van Groningen in 1251 door de verenigde Ommelanders van
Hunsingo, Fivelgo en het Oldambt. In dit verband is ook van belang dat Drenterwolde ten tijde van de
‘Drentse Oorlog’ aan de kant van de Fivelgoërs stond.17 Het afsnijden van de Hunzekronkel in het
Oosterhamrik vond dus plaats na een radicale wijziging van de machtsverhoudingen. De
veronderstelling ligt voor de hand dat in onderling overleg tot deze ingreep is besloten.
Opmerkelijk is nog het feit dat veel grond in Noorddijk later in handen blijkt te zijn van families die in
een relatie met ‘Utrecht’ stonden.
Het feit dat de hier genoemde afgesneden ‘hammen’ onderdeel zijn geworden van de kerspelen
Middelbert en Groningen, precies zoals het ‘A-land’ bij Engelbert is gekomen, is een aanwijzing voor
een vroege datering van deze ingrepen en spoort met het idee dat Aduard hierbij betrokken kan zijn
geweest.

Spoor van de grote Hunzekronkel bij het
Eemskanaal
(GrA 1173-86.106)

De foto toont het gebied ten zuidoosten van de
houtzaagmolen van Dirk van Houten aan het
Damsterdiep. De kromme sloot rechts is een
overblijfsel van de Hunze, de sloot links loopt langs
de noordzijde van het Eemskanaal.

Selwerderdiepje langs de Iepenlaan
(voormalige Adorperweg), bij de begraafplaats
Selwerderhof (2005)

Dit is het enige nog zichtbare spoor van de grote
kronkel die ooit de Borgham omgaf.

17

Zie voor de ‘Drentse Oorlog’: Jan van den Broek, Een rondje Zuidlaardermeer. Aantekeningen bij de ‘Drentse oorlog’
(1227-1232) en de grens tussen Groningen en Drenthe op www.vanlauwerstoteems.nl.

25

Van Hunze tot Reitdiep

Sporen van de Hunze in Groningen
Er zijn nog altijd plekken in de stad waar
stukjes van de oude Hunze zichtbaar zijn.

De afgesneden lussen van de Koningslaagte op de AHN
Het feit dat in de grote lussen geen opslibbing heeft
plaatsgevonden wijst erop, dat ze al vroeg zijn afgesneden.
De Wolddijk buigt om de oostelijke kronkel heen, het tracé
van de Provincialeweg (Winsumerweg) is modern.
De kadastrale minuut van 1832 laat zien dat de voorganger
van deze weg zich voegde naar de oude verkaveling en een
minder strak tracé volgde.

Afsnijdingen ten noorden van Groningen
Het geel gekleurde gebied is van Selwerd, dat van Aduard is
oker.

Ten slotte kan Aduard ook de hand gehad hebben in het afsnijden van de grote Hunzekronkels in de
Koningslaagte. Voordat de meanders van de Koningslaagte door het graven van een kort kanaaltje bij
Nadorst en ’t Hemelrijk aan de Oude Adorperweg – het is niet meer dan 600 meter lang – waren
afgesneden, hebben de door deze kronkels omsloten ‘hammen’ bij Selwerd gehoord, daarna
maakten ze bijna in hun geheel deel uit van het kleine kerspel Harssens. Als ik het goed zie hebben
de bedoelde rivierkronkels nog water gevoerd toen het hoogveen ten zuiden van Zuidwolde werd
ontgonnen. Ik leid dit af uit het feit dat het tracé van een oude sloot, die ook dienst heeft gedaan als
grens tussen de parochies Zuidwolde en Beijum, ten westen van de boerderij ‘het Soephuis’
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(Wolddijk 97) in de rivier uitmondde.18
Ook hier is er reden om samenwerking te vermoeden. Het overgrote deel van de grond binnen deze
lussen blijkt later eigendom te zijn van het klooster Selwerd, dat in 1215 voor het eerst wordt
genoemd. Het ligt dus voor de hand dat de afsnijding en inpolderling van deze lussen een
gezamenlijk project is geweest van de kloosters Aduard en Selwerd. Een van de voormalige
kloosterboerderijen doet nu dienst als bezoekerscentrum van de Stichting het Groninger Landschap.
De grote lus onder Adorp wordt afgesneden door het Dwarsdiep. Siemens bracht het graven van dit
kanaaltje in verband met de bouw van een zijl in de 14e eeuw.19 In mijn Kronkelend verhaal (p. 83)
heb ik deze zienswijze gevolgd. Inmiddels heb ik mijn mening herzien.20 Bij nader inzien leek het me
waarschijnlijk dat ook deze lus al vroeg door Aduard is afgesneden. Het feit dat het land binnen de
ham in 1594 eigendom van het klooster was wijst in die richting.21 Inmiddels ben ik weer van mening
veranderd. Op grond van de ligging van de in 1540 door Peter Entens gebouwde borg te Harssens
vermoed ik dat het graven van het Dwarsdiep daarmee in verband staat. Ik kom daarop terug.
In deze opsomming heb ik nog geen melding gemaakt van de bochtafsnijdingen in de westelijke hoek
van het kerspel Engelbert. Het ‘onlogische’ tracé van het Schuitendiep tussen de voormalige tol bij de
driesprong Schuitendiep/Roodehaansterweg en Nieuwe Roodehaan, het verloop van de westgrens
van het Esser Nieuwland en vage aanwijzingen in enkele oude documenten wekken echter het
vermoeden dat ook daar enkele rivierbochten zijn afgesneden nog voordat het Schuitendiep is
gegraven. Ik houd het voor denkbaar dat ook die ingrepen samenhangen met het belang dat Aduard
bij een goede vaarweg had en dat ze dus ook uit de 13e eeuw kunnen dateren. Op het kaartje op
pagina 17 zijn de afgesneden gebieden met gele vlakjes aangegeven.

Bocht in de Wolddijk
Het noorden is links.
Rechtsonder: Bezoekerscentrum Reitdiep van de
Stichting Het Groninger Landschap. Het centrum is
gevestigd in een boerderij die eigendom van het
klooster Selwerd is geweest.
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De bewuste sloot heb ik tijdens een in december 2015 voor de historische vereniging Winsum-Obergum gehouden
voordracht aangeduid als ‘Zuidwoldertocht’. Zie daarvoor ‘Het Woldland in de Middeleeuwen en de strijd om Winsum
in 1581’ (www.vanlauwerstoteems.nl, pagina ‘Woldland Winsum’ onder de rubriek ‘Mengelwerk’) en ook het
hoofdstuk ‘Oersloten’ in deel 2 van Landschap lezen (pagina ‘Het Centrale Woldland I’ op dezelfde website).
Siemens, Dijkrechten en Zijlvesten, 42. S. deelt – zich baserend op een oorkonde van 6 mei 1365 (OGD I 537) – met
stelligheid mee dat de grote bocht bij Adorp in 1365 werd afgesneden en dat er een zijl is gelegd in het Dwarsdiep. Hij
oppert daarbij de mogelijkheid dat de borg te Harssens die zijl moest beschermen. In de bronnen is echter niets te
vinden dat de juistheid van deze beweringen aannemelijk maakt.
Groningen en het Drentse water 4.5 ‘Tussen Harssens en de Mude’ (pagina ‘Schilligeham Redwolde Paddepoel’ op
www.vanlauwerstoteems.nl).
Groningen en het Drentse water 5, ‘Tussen Aduard en de Drentse A (13e-14e eeuw)’ (pagina ‘Aduard-Drentse A’ op
www.vanlauwerstoteems.nl).
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Bezoekerscentrum

Bocht in de Wolddijk

De boerderij waarin het bezoekerscentrum is gevestigd, staat op de zuidelijke oever van de Hunze. ‘Reitdiep’ is in oorsprong
de naam van het kanaal dat de Groningers in de 10e of 11e eeuw door het rietmoeras ten zuiden van Dorkwerd hebben
gegraven en dat dienst is gaan doen als afleiding van de Drentsche Aa.

De westelijke Hunzekronkel in de
Koningslaagte
Op de achtergrond de
Provincialeweg (Winsumerweg), die
de hoogte van Ubbega volgt. De
foto is genomen vanaf Harsema’s
laan.
Het hoogteverschil tussen de weide
op de voorgrond en de bedding op
de achtergrond is ruim 1 meter.

28

4 Waterlossing

Van Hunze tot Reitdiep
1
2
3

Een verdwenen monding
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Waterlossing
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Scheepvaart
Algehele reorganisatie

Het Woldland en de Beijumerzuidwending

Normaal is dat de langs een rivier gelegen landerijen hun overtollige water via die rivier naar zee
lozen. Dat is ook bij de Hunze (links) en de Fivel (rechts) het geval. In het gebied rond Bedum (het
‘Centrale Woldland’) ligt het maaiveld laag, maar in een ver verleden heeft hier een dik veenpakket
gelegen, zodat de bodem er veel hoger lag. Het water uit dit gebied werd o.a. door de
Beijumerzuidwending naar de Hunze geleid. Door de bodemdaling in het Woldland wilde het water
steeds slechter weglopen. Wat hier met één lichtblauw lijntje is aangegeven was eigenlijk een dijk
met aan weerszijden een sloot. De noordelijke sloot diende voor de afwatering van Innersdijk en het
Vierendeel (delen van het Woldland die onder de Friese landschappen Hunsingo en Fivelgo vielen),
via de zuidelijke sloot liep het water van Noorddijk weg. Noorddijk hoorde, net zoals Middelbert,
Engelbert en Westerbroek, bij het ‘Utrechtse’ Gorecht.
Het water uit de twee parallelle sloten concurreerde met elkaar, met het gevolg dat de afwatering
stokte. Een oplossing werd in 1321-1322 gevonden door een nieuw afleidingskanaal te graven en de
afstroom van het water daarin door middel van een zijl te regelen. Alle betrokken partijen deden
mee: Hunsingo, Fivelgo, Groningen.
In de 14e eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om de afstroom van water via de Hunze te
regelen:
• 1321-1322
• 1323
• 1332
• 1365

aanleg van het Nieuwe Gat ten behoeve van het Woldland
poging van het klooster Essen (!) om de vloed bij Winsum te keren
afspraken gemaakt over de zijlen bij de Mude en in Redwolde.
bouw van een zijl tussen de Mude en Harssens
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Een oorkonde van
1 augustus 1321 en
24 februari 132222

De ‘kopnoten’ in het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe luiden als volgt:
•

De overheden der landschappen Hunsingoo en Fivelgoo en der stad Groningen sluiten eene
overeenkomst over een sluis in de Hunse’.

•

Egbert en Egbert, prefecten van Groningen, en de schout Otto Buning bekrachtigen eene
overeenkomst van de landschappen Hunsingoo en Fivelgoo en de stad Groningen met het
Goorecht over een sluis in de Hunse.

Deze oorkonde was het uitgangspunt voor de studie die in 2011 is uitgemond in de publicatie van het
boekje Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze.23

‘van then silinghe tot then osteren deype’

Op de rug van de originele oorkonde van 1321/1322 staan – geschreven door een oude hand – de
woorden: ‘van then silinghe tot then ostere deype’. Dit maakt duidelijk dat het stuk betrekking heeft
op de Hunze. In de Middeleeuwen was de Hunze het Oosterdiep, de Drentsche Aa en zijn
voortzetting daarvan ten noorden van de stad, nu Reitdiep genaamd, heette het Westerdiep.

22
23
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Oorkondenboek van Groningen en Drenthe 272 en 273.
Nu ook te vinden op de website www.vanlauwerstoteems.nl onder de rubriek ‘Publicaties’. Zie ook deel 3 van
Groningen en het Drentse water (pagina ‘Nieuwe Gat’ op dezelfde website.
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Ooster- en Westerdiep

In de middeleeuwen heette de Drentsche Aa het ‘Groningerdiep’, ‘Westerdiep’, ‘Staddiep’ of (later)
‘Reitdiep’. Zoals gezegd is die laatste naam afgeleid van het reitland (rietmoeras), waar het doorheen
liep. De naam ‘Groningerdiep’ hangt samen met het feit dat het de Groningers waren die dit kanaal
hebben gegraven. De naam ‘Westerdiep’ is de pendant van het ‘Oosterdiep’ (de Hunze), dat in een
aantal teksten eenvoudig amnis wordt genoemd.

Het Reitdiep gaat door de verkaveling

Het Reitdiep is te beschouwen als een kanalisatie van de Drentsche Aa, maar is mogelijk in eerste
instantie gegraven om een rietmoeras (‘reitland’) te ontwateren. Doordat de watergang een tijd lang
onbedijkt is gebleven en de getijden vrij spel hadden, is de bedding van het kanaal enigszins gaan
slingeren. Het is niet duidelijk wanneer dit kanaal is gegraven. Het zou wel uit de 10e of 11e eeuw
kunnen dateren!
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Voor een gegraven waterloop maakt het Reitdiep
flinke kronkels

De Mude in 2006

en in 2012

We kijken in oost-zuidoostelijke richting. Links de Hunze (Selwerderdiepje), rechts het overblijfsel van het
Eelderdiep/Westerdiep. De Stichting ‘Het Groninger Landschap’ heeft de waterstand in de Hoge Paddepoel drastisch
verhoogd, zodat de hoge walkanten ter weerszijden van het Selwerderdiepje niet meer zichtbaar zijn.

Het Nieuwe Gat
Bij de aanleg van het afwateringskanaaltje
hebben de gravers zich georiënteerd op de
kerken van Dorkwerd en Wierum.

Velen – onder wie ook ikzelf – hebben gedacht dat het geknikte kanaal tussen Selwerd en
Noorderhoogebrug gegraven is als afsnijdingskanaal voor de Hunze. Bij nadere beschouwing is dat
erg onwaarschijnlijk. Wie zou zo’n ingreep hebben kunnen verrichten en waarom? Bovendien is het
raar dat er geen enkele schriftelijke bron is die daarvan melding maakt.
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Het kanaal – Nieuwe Gat geheten – is gegraven om twee waterlossingen uit elkaar te halen en op die
manier te voorkomen dat ze elkaar beconcurreerden. Bij het latere Noorderhoogebrug kwamen twee
watergangen die parallel liepen aan de Beijumerzuidwending in de Hunzebedding uit. Via de
noordelijke sloot loosde het bij Hunsingo horende Innersdijk, via de zuidelijke sloot loosde het bij het
Gorecht horende Noorddijk.

Het westelijke uiteinde van het Nieuwe Gat in 2011
Op de plek van de zijlen ligt nu een duiker onder de toegangsweg tot het erf van boerderij Koekoek.
Ten noorden ervan loopt het fietspad dat vanaf de Walfridusbrug naar de Oude Adorperweg loopt. De kromme bruine
streep boven het rondje is een nog open deel van de Hunze.
Op de foto kijken we vanaf de Adorperweg in oostelijke richting, naar de spoordijk. Ten noorden van de duiker- links op de
foto - zien we nog net een stukje van het genoemde fietspad.

Het Nieuwe Gat vanaf de spoorlijn in
oostelijke richting
Op deze foto is niet zo goed te zien dat links
(noordelijk) van het Nieuwe Gat een dijk
loopt. Dat is de Geuzenweg.

Hunzebedding tussen Koekoek en Nadorst
De foto is genomen vanaf de plek waar de
uitwateringssluis is geweest.
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Hunze (Selwerderdiepje) bij de Winsumerweg
In de nazomer, wanneer de sloten nog niet zijn
geruid, valt de Hunzebedding nauwelijks op.
Hier het Selwerderdiepje ten noorden van
Winsumerweg 4. Hier kruist de weg de oude
Hunze.

Hunze (Selwerderdiepje) in de Paddepoel

Bij de ingreep van 1321-1322 ging het om de afwatering van het Woldland en de manier waarop dat
kon gebeuren zonder dat daardoor de waterlossing van Drenterwolde werd gehinderd.

Korte tijd later is een poging gedaan om de rivier te ‘temmen’ door veel verder stroomafwaarts, bij
Schilligeham ten westen van Winsum, een sluis te leggen. Wellicht is niet alleen het tegenhouden
van de vloed het doel geweest van deze onderneming, maar hebben ook scheepvaartbelangen een
rol gespeeld. Opmerkelijk is dat het initiatief is uitgegaan van het klooster Yesse, bijgestaan door de
inwoners van Drenterwolde en ook de hoge delen van het Gorecht.

Twee akten van vrijwaring (1323)
(GrA 172-156 en 157, reg.nrs. 22 en 23)
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De twee akten uit 1323 – ze zijn niet nader gedateerd, daarom noem ik ze A en B - gaan niet over de
bouw van zijlen, maar hebben er wel direct mee te maken. Indien er ook een akte is opgemaakt over
de bouw van de zijl, dan is die verloren gegaan.
In het eerste stuk (oorkonde A) verklaren de initiatiefnemers dat ze de landeigenaren die verenigd
zijn in het Winsumerzijlvest, zullen vrijwaren van schade die zou kunnen optreden als gevolg van de
nieuwe zijlen.
Het tweede stuk (oorkonde B) is een nadere akte van vrijwaring. Hierin verklaart een groot aantal
met naam, toenaam en woonplaats genoemde personen garant te zullen staan voor de borgen die in
overeenkomst A werden gesteld.24
Uit deze akten blijkt dat er in 1323 al een Winsumerzijlvest was en dat er nog een zijl bij Garsthuizen
in gebruik was. We weten niet waar de Winsumerzijl toen lag. We mogen aannemen dat het zijlvest
de uitmonding van de Deel beheerde. Het kan zijn dat de zijl lag op de plek die nu Oldenzijl heet.
Voordat deze zijl werd gebouwd, mondde de Deel waarschijnlijk, zonder zijl, uit in de kronkel langs
boerderij Baatjeborg.

De zijlen van 1323 op de AHN

Schilligeham was een uithof van het in 1192 gestichte klooster Aduard. De kloosterlingen hebben
kort daarna in de onmiddellijke omgeving van hun abdij enkele natuurlijke waterlopen afgedamd met
het doel land in cultuur te brengen. Het lijkt erop dat ze ten westen en zuidwesten van Winsum
hetzelfde hebben gedaan. We mogen aannemen dat vanuit de voorwerken te Schilligeham en
Alinghuizen enkele oude rivierbeddingen bij Winsum zijn afgedamd en in cultuur gebracht. Daarbij
zijn dijken en zijlen (pompen) gelegd. Hoe dat precies is gegaan weten we niet. Uit de hoogtekaart
valt op te maken dat
• de grote Baatjeborgkronkel op twee plaatsen is afgedamd; het ‘eigen’ water uit deze kronkel werd
wellicht via een simpele ‘pomp’ ten noorden van de huidige boerderij Weidelust op de Hunze
geloosd;
• tussen Antum en Valcum een dijk is gelegd; een zgn. ‘hoogtesprong’ wijst daarop;
• de Deel ten zuidwesten van Winsum een nieuwe uitmonding kreeg die werd afgesloten met een zijl
(de Winsumer Oldenzijl).
De rivierkronkel die door het nieuwe zijldiep had moeten worden afgesloten, bestaat nog altijd. In de
17e eeuw hebben burgemeesters en raad van Groningen een poging gedaan om de afsnijding ervan
te realiseren. Het plan werd niet uitgevoerd door gebrek aan medewerking van Ommelander zijde.
Het bestaan van de kronkel wijst erop dat ook in 1323 het ambitieuze plan niet voltooid is.
24

Zie hoofdstuk 7 van Een kronkelend verhaal, en deel 4 van Groningen en het Drentse water (pagina ‘Schilligeham
Redwolde Paddepoel’ op de website www.vanlauwerstoteems.nl).
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Het is dan ook niet erg aannemelijk dat, zoals Siemens schrijft, de zijlen bij Schilligeham door de
Marcellusvloed (1362) ‘zijn weggespoeld’, laat staan dat de Winsumer Oldenzijl gelegd zou zijn ter
vervanging van de zijlen van 1323.
Als de hier aangewezen locatie de juiste is, heeft men mogelijk wel een begin gemaakt met het werk,
maar is het – door welke oorzaak dan ook – niet gelukt om het tot een goed einde te brengen. Om
die reden is kort daarna (1328?) besloten om de rivier dichter bij huis, in de Paddepoel, met een sluis
af te sluiten. Maar ook dat plan is niet gerealiseerd.

Oude loop van de Hunze ten zuiden van boerderij
Weidelust, naar het zuiden gezien
Links de weg tussen Winsum en Garnwerd (‘KleinGarnwerd’).
In tegenstelling tot de reeds vroeg afgesneden lus bij
Baatjeborg heeft deze rivierkronkel gefunctioneerd tot het
doorgraven van de Raken (1629).

Een overeenkomst over zijlen in Redwolde en Paddepoel
(1332)
(GrA 2100-66.1)

Nadat twee pogingen om de vloed tegen te houden – eerst bij Schilligeham (1323) en korte tijd later
in de Paddepoel (c. 1328) – waren mislukt, besloten de belanghebbenden het over een andere boeg
te gooien.25 Men besloot nu het afstromen van het Drentse water te reguleren. Door het
‘bovenwater’ op gezette tijden tegen te houden kregen de benedenstrooms aangelegen landen de
kans om hun water te lozen. Zo kwam het dat Groningen, de dorpen van Wold en Go, samen met het
Drentse Midlaren en het Aduarder voorwerk in Everswolde in 1332 afspraken hebben gemaakt over
de handhaving en het gebruik van enkele zijlen op het grondgebied van de prefectuur. Hiermee
bleven de belanghebbenden op ‘eigen terrein’ en was de medewerking van Hunsingo niet vereist.
Een tweetal zijlen lag in de Hunze in het ten zuidoosten van Groningen gelegen Reit- of Redwolde,
een derde zijl lag in de Drentsche Aa in de Paddepoel, ten noordwesten van Groningen.

25
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Een kronkelend verhaal, hoofdstuk 8. Zie ook www.vanlauwerstoteems.nl
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Zijlen in Redwolde en Paddepoel

Met behulp van de ebzijlen in Redwolde en de Paddepoel, respectievelijk ten zuidoosten en ten
noorden van Groningen, kon men de toestroom van Drents water via de Hunze en de A reguleren.
Wanneer men het Drentse water vasthield, kregen de laaggelegen gebieden van Helpman en Essen,
het noordelijke deel van Drenterwolde, de stadshamrikken en Innersdijk de gelegenheid om hun
water op de Hunze te lozen.
Maar negatieve effecten waren er vanzelfsprekend ook. Wanneer de sluizen bij Redwolde gesloten
waren, konden de zuidelijke dorpen van Drenterwolde en de nederzettingen op de Hondsrug hun
water minder vlot laten afstromen. Het sluiten van de zijl bij Mude was ook nadelig voor de
afwatering van de gebieden die op de Drentse A/het Reitdiep loosden: Selwerd, het
Westerstadshamrik en de Hoenpolders ten westen van de stad (de ter weerszijden van de Hoensloot
gelegen Noord- en Zuidhoen). Wellicht waterden de Hoenen omstreeks 1330 al op de Hunsinge
(Peizerdiep) af. In elk geval was voor een goed functioneren van deze zijlen een zekere coördinatie
nodig.

Harssensbosch en het Dwarsdiep in westelijke
richting (bron: Google Maps)

Het vierkante borgterrein ligt met een punt in de oude gemeenschappelijke bedding van A en Hunze,
vlak bij de plek vanaf waar het Dwarsdiep de grote lus om ‘de Hammen’ afsnijdt. Dit Dwarsdiep
heeft, gelet op wat de hoogtekaart laat zien, nooit rivierwater afgevoerd en is dus zeker niet in de 13e
eeuw gegraven. Mogelijk is het gegraven in verband met de aanleg van de borg te Harssens (1543).
Toen voerde het Selwerderdiep al lang geen Hunzewater meer af. Dat kwam doordat in 1470 ten
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noorden van de middeleeuwse stad Groningen een gracht is gegraven waardoor het Hunzewater
naar de Drentsche Aa (Hoornsediep) werd geleid. Ik kom daarop terug.
In 1364-1365 is een nieuwe poging gedaan om de rivier te reguleren. Er zou een sluis gelegd worden
beneden de samenvloeiïng van Hunze en A, tussen de Mude en Harssens. Of dit plan is gerealiseerd
en of het echt heeft dienst gedaan weten we niet. Als dat zo is, kan het een eeuw lang hebben
gefunctioneerd. Toen werd het Schuitendiep langs de noordzijde van de stad Groningen naar het
westen geleid, waar het – bij de Hoek van Ameland – in verbinding werd gebracht met de Drentsche
Aa (1470-1471). Het water van de Drentsche Aa stroomde toen al niet meer via de Mude af;
daarvoor was omstreeks 1405 al een andere oplossing gevonden.

De Mude en de Koningslaagte met
de zijl van 1365
De hoogtekaart laat zien dat het
Dwarsdiep een gewone sloot is.
Het vertoont geen gelijkenis met
het kanaaltje waarmee de lussen
van de Koningslaagte zijn
afgesneden.

De situatie rond 1365
• Het lage Woldland wordt beschermd door de
Wolddijk;
• A en Hunze komen bij elkaar in de Mude (sinds c.
1250?);
• via het Nieuwe Gat loost een deel van de Acht
Zijlvesten op de Hunze (1322);
• het Peizerdiep stroomt af via Arbere en de
Kliefsloot (1335);
• het water van Lieuwerderwolde en Dorkwerd
loopt via een nieuw zijlmaar naar Wierum, waar
het in de gezamenlijke bedding van A en Hunze
uitmondt (1360);
• even beneden de Mude zijn bij Harssens
zeewerende sluizen gebouwd (1365).

Om de vloed te keren (en zo nodig binnenwater vast te kunnen houden) zijn in 1365 bij Harssens
zijlen gebouwd. Dit diende de belangen van alle bovengelegen streken die voor hun afwatering op
Hunze en A waren aangewezen.
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Hoge opslibbing in de Paddepoel (AHN)

De hoge opslibbing in de Paddepoel belemmerde de afstroming van beide rivieren. Dat was niet
alleen het geval bij hoog water op zee, maar altijd.
Bij de woorden ‘opslibbing in de Paddepoel’ moeten we niet denken dat ook de bodem van de Hunze
in dat gebied steeg en dat het uit het zuiden afkomstige water over een soort drempel heen zou
moeten. Wat wel steeg, waren de landerijen langs de rivier. Wanneer hoge vloeden op zee het
waterpeil ook ver landinwaarts deden rijzen, overspoelde de rivier de lage dijken ter weerszijden en
deponeerde elke keer weer een laagje bezinksel op het land. De rivierbedding raakte op deze manier
steeds meer opgesloten tussen hoge walkanten.
De AHN hoogtekaart brengt het resultaat van dit proces spectaculair in beeld. Voor de waterafvoer
uit het zuiden en de lage landen van Drenterwolde was het gevolg desastreus. Al het water moest
zich door de smalle rivierbedding persen. Het duurde daardoor steeds langer voordat de genoemde
gebieden van hun overtollige water af waren. Dit probleem was niet meer op te lossen door het
reguleren van de afstroom of het kunstmatig creëren van ebsituatie door middel van sluizen. Er
moest een meer radicale oplossing komen.

1370: Middelbert en Engelbert keren zich
af van de Hunze
(GrA 708-62 en 498)
‘Akte waarbij de kerspelen Middelbert en
Engelbert worden opgenomen in het
zijlvest der Drie Delfzijlen.’

In hun nood wendden Engelbert en Middelbert zich tot hun oostelijke buren. Het gevolg was dat
beide kerspelen werden ‘ingelaten’ in het Scharmer Zijlvest, een van de drie zijlvesten die samen het
Zijlvest der Drie Delfzijlen vormden.
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De afwatering van Middelbert en Engelbert
(1370)

Middelbert en Engelbert mochten hun water lozen via een gat in de Borgwal bij de Stertebolabalka.
Dat is de brug over de Borgsloot aan het oostelijke uiteinde van de weg tussen beide kerspelen
(Olgerweg). Bij Hinkemahorn sloot de Borgsloot aan op een watergang langs de Grasdijk. Deze kwam
ten oosten van Ten Boer uit in het Lustige Maar, dat water vanuit de moerassen ten noorden van
Scharmer afvoerde. Het voorbeeld van Middelbert en Engelbert – afwatering naar het noordoosten
in plaats van op de Hunze – is later gevolgd door Noorddijk en het Ooster- en Westerstadshamrik van
Groningen.
Ook de streken die op de Drentsche Aa loosden hadden last van de opslibbing in de Paddepoel. We
zagen al dat omstreeks 1360 een afwateringskanaal gegraven is ten behoeve van het laag gelegen
Lieuwerderwolde. Het meest noordelijke deel daarvan is links onder te zien. Het water liep ten
westen van Dorkwerd in een rechte lijn naar Wierum. Goed te zien is dat het gebied rond de
samenvloeiing van A en Hunze relatief hoog ligt. Het is dus geen wonder dat het Drentse water slecht
kon afstromen en dat het moeilijk geweest moet zijn om de landen die op de beide rivieren
afwaterden droog te houden.

Samenvloeiing van A en Hunze in de Paddepoel en een
nieuw afwateringskanaal voor Lieuwerderwolde en
Dorkwerd (c. 1360)
Het zijltje bij de Mude is vaag getekend, omdat het in 1360
nog niet bestond. Het is pas in 1365 gelegd.
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Het Westerdiep rechtgetrokken

Nadat het Aduarderdiep was gegraven (c. 1400) ging ook Lieuwerderwolde daarlangs afwateren.
Daardoor kwam de 40 jaar tevoren gegraven tochtsloot naar Wierum vrij om er iets anders mee te
doen. Ter vermijding van de hoog opgeslibde Mude sloot men het Westerdiep aan op de zijltocht
naar Wierum.
Men zou kunnen denken dat het graven van het rak bij Dorkwerd ook een gunstig effect had op de
afstroming van de Hunze. Maar zeker is dat niet. Doordat er minder water werd aangevoerd vanuit
het zuiden, zal de bedding tussen Wierum en Harssens meer last hebben gekregen van opslibbing.
Over de zijlen van 1360 en 1365 (bij Wierum en in Eckerdisstede) weten we niets. Het kan zijn dat ze
er in 1400 nog waren, maar het is ook mogelijk dat ze toen al waren weggehaald of weggespoeld. In
elk geval leverde het rechttrekken van het Westerdiep geen voordeel op voor de aangelegen
landerijen. De rivieren lagen ingesloten tussen (lage) dijken en de aangrenzende landen lagen zo laag
dat ze nog maar met moeite via de traditionele kleppen op de rivieren konden lozen. Ze lagen
opgesloten.
We zagen dat Dorkwerd al naar het westen afwaterde. Maar waar moesten Wierum, Paddepoel en
Selwerd heen? En het lage land tussen de Wolddijk en de kwelderrug van Ubbega? En de
stadshamrikken, en Noorddijk?

Reitdiep ten zuiden van Dorkwerd

Hier begint het verbindingsstuk
tussen het Westerdiep en de
zijltocht naar Wierum. Vanaf
dezelfde plek slingerde het
Westerdiep voordien naar het
oosten om bij de Mude in de
Hunzebedding uit te komen.
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Reitdiep tussen Wierum en
Dorkwerd

Dit deel van het Reitdiep is
oorspronkelijk gegraven als
zijltocht voor Lieuwerderwolde.
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In het tweede hoofdstuk zagen we al dat reeds in de 13e eeuw aan de loop van de Hunze is
gedokterd om deze meer geschikt te maken voor de scheepvaart. Een volgende, belangrijke stap is
tegen het jaar 1400 gezet.

De afleiding van de Hunze
naar Overdiep

Dat de Hunze ten oosten en noorden van de stad Groningen slechts hier en daar herkenbare sporen
heeft nagelaten is het gevolg van de omlegging van de Hunze, die volgens Gerrit Overdiep aan het
einde van de 14e eeuw tot stand is gekomen. Volgens Overdiep had het stadsbestuur drie motieven
voor deze ingreep. Het wilde
• controle over de turfvaart
• bevrijding van Drenterwolde en de stadshamrikken van het Drentse bovenwater
• toevoer van water naar de stadsgrachten.
Het derde motief lijkt me minder aannemelijk. De Groninger stadsgrachten liggen hoger dan de
Hunze, zodat het water omhoog had moeten lopen.
Maar het eerste motief is alleszins plausibel. In elk geval lijkt er samenhang te bestaan tussen de
vaststelling van de oudste gildebrief van het Schuitenschuiversgilde in 1403 en het graven van het
Schuitendiep.
Maar ik denk dat ook de waterstaatkundige situatie van belang is geweest. Het stadsbestuur was
verplicht zijn onderdanen tegen wateroverlast te beschermen. Daardoor was het bevoegd om de
ingezetenen van Go en Wold graafwerk te laten verrichten. Gezien de overlast die ze van het Drentse
water ondervonden, zullen ze graag hebben meegewerkt aan het graven van het Schuitendiep.26
26

Zie Een kronkelend verhaal hoofdstuk 13 en deel 7 van Goningen en het Drentse water, (pagina ‘Hunze omgeleid’) op
www.vanlauwerstoteems.nl.
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Afleiding van de Hunze (c. 1400)

Het nieuwe diep was een geduchte ingreep in het landschap. Het zorgde ervoor dat het Drentse
water wat gemakkelijker kon afstromen en uit de buurt bleef van de drie noordelijke Drenterwolder
kerspelen. Maar het bracht ook nieuwe problemen met zich mee:
• Het peil in het Schuitendiep stond vaak hoger dan dat van de aangrenzende landerijen, zodat het
nieuwe kanaal de ontwatering daarvan bemoeilijkte; bij dijkdoorbraak dreigde zelfs overstroming.
• Het nieuwe diep moest verschillende bestaande landwegen en watergangen kruisen.

Schuitendiep en Selwerderdiep in Groningen

Het Schuitendiep is er nog, maar het Selwerderdiep is verdwenen. Het heeft even ten westen
gelopen van het latere Boterdiep. De geschiedenis van het Selwerderdiep, de ‘Nye Graft’ en het
Boterdiep is erg ingewikkeld.27
27
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Zie Een kronkelend verhaal, hoofdstukken 15 en 17, en de delen 7 en 9 van Groningen en het Drentse water op
www.vanlauwerstoteems.nl.
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De ‘twe staddepen’ met elkaar verbonden (1470)

We zijn nu toe aan de bespreking van een bijzonder ingrijpende en gevolgenrijke gebeurtenis: de
omlegging van het Hunzewater langs de noordzijde van de stad naar het westen.
Merkwaardigerwijs vinden we ook van deze ingreep in de archieven geen vermelding. Toch bevatten
de schriftelijke bronnen een paar aanwijzingen voor de veronderstelling dat in 1470 of 1471 Hunze
en A op de noordwestelijke hoek van de stad bijeen zijn gebracht en niet in 1522-1523 zoals
doorgaans wordt gemeld.
In de eerste plaats is er de vermelding in een kroniek van ‘twe staddepen’ als de plaats waar een
nieuwe toren (de Kranetoren) werd gebouwd. Verder is er een akte uit 1473, die doet vermoeden
dat het Selwerderdiep een functiewijziging heeft ondergaan.
Hierbij kunnen militaire, scheepvaarttechnische en waterstaatkundige motieven een rol gespeeld
hebben. Of men deze drie verschillende motieven destijds heeft onderkend is niet duidelijk. Achteraf
zijn ze echter wel te onderscheiden. De ingreep hangt in elk geval samen met de modernisering van
de verdedigingswerken van de stad Groningen. Reden daarvoor waren de berichten dat de
Bourgondische hertog Karel de Stoute van plan was om zich van Friesland (inclusief Groningen en de
Ommelanden) meester te maken. De middeleeuwse stenen muren werden vervangen door een
nieuw aarden bolwerk, dat minder gemakkelijk door het geschut kapot geschoten kon worden. Aan
de noordkant van de stad werd de voor het bolwerk benodigde aarde gedolven uit een nieuwe
gracht, die de Drentsche Aa en het Schuitendiep (Hunze) met elkaar verbond. We kennen die gracht
nu als de Noorderhaven en het Lopende Diep.
Door deze ingreep werd ook de waterhuishouding verbeterd: het Hunzewater hoefde nu niet meer
over de drempel van de Hoge Paddepoel en kon via het Reitdiep en het kanaal van Dorkwerd naar
Wierum veel gemakkelijker afstromen. De plek waar het Hunzewater en dat van de Drentsche Aa bij
elkaar kwamen, ter plaatse van de huidige Hoek van Ameland, was geschikt voor havenactiviteiten.
Daar kwam ook de kraan te staan. Niet voor niets heet de poort daar in de buurt ‘Kranepoort’. Uit de
15e eeuw zijn geen plaatjes bewaard gebleven, maar uit de 16e eeuw hebben we de
vogelvluchtplattegrond van Braun en Hogenberg.
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De haven van Groningen in de 16e eeuw

De Noorderhaven staat in open verbinding met het
Reitdiep. Links op de Reitdiepskade de ‘nieuwe kraan’.
Deze is in 1580 in vlammen opgegaan.

Het Groninger stadsbestuur meende in 1595 de Engelse Merchant Adventurers zover te kunnen
krijgen dat ze Groningen zouden kiezen als de plek voor hun lakenstapel. Dat feest ging niet door.
Een Engelse delegatie die hier op bezoek kwam begreep al snel dat het Reitdiep een allesbehalve
goede vaarweg was. Het was door al zijn kronkels erg lang (ruim 40 km), overal waren ondiepten en
het was zo smal dat je veel geluk met de wind moest hebben om hier vlot naar binnen of naar buiten
te kunnen varen.

Het land van het Fraterhuis buiten de Kranepoort op
een kaart van Egbert Haubois (1632)
(GrA 1536-6609)
Boven: Donghorn. De bocht op die plek is in 1854
afgesneden.

Toen in de jaren 1608-1624 de vestingwerken werden gemoderniseerd en de stad werd uitgelegd,
werd een nieuwe wal gelegd die op de noordwesthoek van de middeleeuwse stad het Reitdiep
kruiste. Het water en de schepen gingen daar via een kleine waterpoort door de nieuwe wal. Egbert
Haubois heeft dit poortje afgebeeld op zijn kaart van de landerijen die het Fraterhuis hier buiten de
oude stad bezat.
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Bij de Kranepoort

De waterpoort was erg krap. Dat kan erop duiden dat men bij de aanleg van de nieuwe
vestingwerken de bedoeling heeft gehad om de haven buiten de vesting te houden. Daarop wijst ook
de havenkraan die Haubois hier op de noordelijke oever van het Reitdiep (de Wilhelminakade dus)
heeft getekend. Weldra bleek dit erg onpraktisch. Er kwam een scheepswerf van de West-Indische
compagnie binnen de vestingwerken. Om ook grote schepen de vestingwal te laten passeren werd
de waterpoort weggebroken. Dat is te zien op de vogelvluchtplattegrond die Egbert Haubois
omstreeks 1635 maakte. Van die originele kaart is niet één exemplaar bewaard gebleven. De ‘kaart
van Haubois’ zoals we die nu kennen is een latere versie, die in de jaren 60 van de 17e eeuw is
gemaakt. Daarop zien we dat de waterpoort bij de Hoek van Ameland is weggekrast en dat de wal op
deze plek gewoon een groot gat vertoont.

De stadswal bij de Kranepoort weggehaald
De kaart van Haubois is omstreeks 1635 getekend
en voor het eerst gepubliceerd. De bewaard
gebleven exemplaren zijn een herziene versie uit
de jaren 60 van de 17e eeuw.

Aan weerskanten van het water werden twee zware keermuren aangebracht om te voorkomen dat
de grond van de wal in het water zou afglijden. In de voet van de noordelijke keermuur waren twee
bogen aangebracht die nu nog in de kademuur van de Noorderhaven zitten.
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Spaarbogen in de noordelijke keermuur
van de opening in de voormalige
vestingwal

Twee grote ingrepen op de Coenderskaart van 1678: de
doorgraving van de Swalve (1623-1624) en de afsnijding
van de Raken (1628-1629)

De Staten van de provincie Stad Groningen en Ommelanden hebben reeds in 1615 besloten tot het
doorgraven van de Swalve; de uitvoering van het werk werd betaald uit de inkomsten van de
geseculariseerde kloostergoederen. Voor de stad telde vooral de verbetering van de bevaarbaarheid
van de rivier; maar er was ook een groot waterstaatkundig belang. De slingerende rivier dreigde
vooral de zuidelijke oever (ten noorden van Oldehove; tussen Aalsum en Englum) uit te spoelen.
In 1628 wilde de Stad dat ook De Raken ten oosten van Garnwerd zouden worden afgesneden. De
bedoeling was om eerst de Schouwener Uiterdijk te doorgraven en daarna ook de Raken aan te
pakken. Aangezien de Ommelanden niet akkoord gingen met het idee om de kronkel ten zuiden van
Schouwerzijl af te snijden, ging dat deel van het project niet door. Over het tweede deel van het plan
waren beide leden van de provincie het eens. Het kanaal dat de Raken afsnijdt kwam in 1629 gereed.
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De afsnijding van de Raken op de kaart van
Antoni Coucheron
(GrA 817-1243)
Het noorden is links.

De Wetsingerzijl op de kaart van Coucheron
Detail van de grote kaart van de landerijen ten
oosten van het gekanaliseerde Reitdiep.
Middenboven de plaats van de middeleeuwse
Wetsingerzijl. Deze bevond zich bij de boerderij
Provincialeweg 38 te Wetsinge. De boerderij bij
letter E is Klein Garnwerd 3 te Winsum.

Nadat in 1629 het rechte stuk van het Reitdiep bij Garnwerd was gegraven, hield de oude,
kronkelende bedding van de Hunze op rivierwater te voeren en verloor de middeleeuwse
Wetsingerzijl zijn functie. Om het water van het oostelijke deel van Ubbega toch op het Reitdiep te
kunnen afvoeren, werd het buiten langs de afgesneden kronkels van de Hunze in zuidelijke richting
naar het Sauwerdermaar geleid, dat uitkwam op de plek waar het rechte gedeelte van het Reitdiep
begon. Daar, bij de huidige Margriethoeve, werd een nieuwe Wetsingerzijl gelegd. Dat is de zijl die
onlangs is gerestaureerd.

Oude en nieuwe Wetsingerzijl
De situering van de middeleeuwse Wetsingerzijl
(bovenste cirkel) en de sluis die tegenwoordig als de
Wetsingerzijl bekend staat (onderste cirkel).
Met een lichtblauwe lijn is de route gemarkeerd
waarlangs het water van het Wetsingerzijlvest vanaf het
begin van de zeventiende eeuw het Reitdiep bereikte.
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De oude Wetsingerzijl was in 1410 gebouwd in het kader van een regeling voor de afwatering van het
gebied tussen Ubbega en de Wolddijk. In de akte die toen werd opgemaakt, staat dat een zijl zou
worden gebouwd ‘aan gene zijde van Alinghuizen’. De plaats van deze oude Wetsingerzijl bevindt
zich nabij het melkveebedrijf van de familie Van Dorp aan de Provinciale Weg te Wetsinge.

Reitdiep vanaf de (nieuwe) Wetsingerzijl

Bij De Raken
Bij De Raken ten westen van
Wetsinge (juli 2017). Links
het Wetsingermaar.

De Wetsingerzijl in 2010

Velen kennen de Wetsingerzijl in deze deplorabele
toestand.
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De Wetsingerzijl in 2013

Ook al heeft de zijl geen functie meer, het is mooi dat hij
weer in volle glorie is hersteld.

Uitsnede uit de provinciekaart van
Ludolf Tjarda van Starkenborgh

De afgesneden kronkels van de
Hunze (het Oude Diepje) zijn
aangegeven met stippellijnen.

Een ander gevolg van het afsnijden van de Raken was, dat de oude Winsumerzijl kwam te vervallen.
Om die reden werd ten noorden van de 15e-eeuwse Schaphalsterzijl een nieuwe zijl gelegd. Met de
bouw van de nieuwe Winsumerzijl – naar een ontwerp van de Groninger stadsbouwmeester Anthoni
Verburgh – werd in 1630 begonnen. Het werk kwam in 1638 gereed.
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De Winsumer- en Schaphalsterzijlen in
1725
Detail van een kaart door H.W. Folckers
(GrA 817-1047.34)

Winsumer- en Schaphalsterzijl anno 2012
Links de Schaphalsterzijl van 1459, rechts
de Winsumerzijl van 1638. Tussen beide
zijlen bevond zich een eilandje. Dat is in
1890 ten behoeve van de scheepvaart
vervangen door een schutsluis. Sindsdien
lagen er drie sluizen naast elkaar.
De schutsluis bestaat niet meer, de andere
twee zijn gerestaureerd toen het
‘bodemdalingsgemaal’ Schaphalsterzijl
werd gebouwd.

Op de kaart van Van Starkenborgh en Visscher van c. 1700 staat
ook de afsnijding van de bocht bij Hekkum
1639 Doorgraving Adorper Rak bij Hekkum en indijking van ‘de
Wieken’.
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De loop van het Reitdiep is in 1639 verder verbeterd door het afsnijden van de bocht bij Hekkum. Het
bij die gelegenheid ingedijkte land werd niet opgenomen in de bestaande waterschapsorganisatie.
De eigenaren van de voormalige uiterdijk zorgden zelf voor de ontwatering van het aangewonnen
land en legden daartoe een pomp (afsluitbare duiker) in de nieuwe Reitdiepsdijk.

De in 1639 afgesneden kronkel bij
Hekkum

Voormalige Hunzebedding bij Hekkum
Toen het Groninger Landschap bij
Hekkum nog geen hekken had gezet, kon
je deze foto maken van het oude
Hunzebed.

Vermeldenswaard is nog dat in de 17e eeuw in de stad Groningen de Grote en Kleine Spilsluizen zijn
aangelegd om de vloed te keren en het bovenwater vast te houden en dat in 1854 de bocht bij
Donghorn is afgesneden ten behoeve van de scheepvaart.

Donghorn en Reitdiep
Het in 1854 afgesneden stuk van het Reitdiep heeft
als balkgat dienstgedaan.
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De Kleine Spilsluizen bij de Kranebrug dateren van 1636, de Grote Spilsluizen bij de Ossenmarkt zijn
in 1674 gebouwd. Ze werden in 1877 overbodig door de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp.
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Wetsingersluis

Halverwege de 19e eeuw begon een grote reorganisatie van de Groninger waterstaat. Dat is niet
toevallig: juist in deze tijd kwamen de stoomgemalen in zwang die het mogelijk maakten het water
daarheen te pompen waar men het wilde hebben. In de ‘windmolentijd’ was dat ondenkbaar.
De op te lossen problemen waren van waterhuishoudelijke en scheepvaarttechnische aard. Vooral de
lage landen ten noorden van het Zuidlaardermeer hadden te kampen met wateroverlast. Maar ook in
het noorden liep het water moeilijk weg. Voor de scheepswerven aan het Winschoterdiep en de stad
Groningen was een goede scheepvaartroute naar zee van groot belang.
Besloten werd het Drentse water zoveel mogelijk op de Eems te lozen en in het daartoe te graven
kanaal geen sluizen te leggen. Alleen het door het Peizerdiep aangevoerde water zou via het
Aduarderdiep en de benedenloop van het Reitdiep nog op de Lauwerszee worden geloosd.
De Staten van Groningen besloten op 22 oktober 1856 onder meer tot ‘de aanleg van een afsluitdijk,
met schutsluis en afwateringssluizen, door de mond van het Reitdiep te Zoutkamp en een schutsluis
bij Wetsinge’ en ‘de aanleg van een groot scheepvaart- en afwateringskanaal van de Oosterhaven te
Groningen naar de haven van Delfzijl, met een schut- en uitwateringssluis’.
Door de bouw van de keersluis bij Wetsinge (gerealiseerd in 1872) werd het Reitdiep in twee panden
verdeeld waarin verschillende peilen konden worden aangehouden. De bedoeling was om hiermee
het overstromingsgevaar voor de stad Groningen te verkleinen.
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Binnenzijde van de in 1877 gebouwde
sluis bij Zoutkamp
(GrA 818-18798)
Foto van P.B. Kramer 1900-1920.

In 1920 werd bij Lammerburen, tegelijk met de bouw van het gemaal ‘de Waterwolf; , een nieuwe
sluis gelegd. Hierdoor verloor de Wetsingersluis zijn functie. Het beneden de nieuwe sluis bij
Lammerburen gelegen deel van het Reitdiep ging dienen als boezem voor het westelijke deel van de
provincie Groningen.

Officiële ingebruikstelling van het gemaal ‘de Waterwolf’
bij Lammerburen
Koningin Wilhelmina stelde het gemaal op 5 november
1920 in werking.

De Waterwolf was het eerste elektrisch aangedreven gemaal van Nederland en bij opening was het,
samen met het gemaal D.F. Wouda in Tacozijl bij Lemmer, het grootste gemaal van Europa. De
Waterwolf werd gebouwd en beheerd door het waterschap Electra. Vandaar dat het gemaal en de
plaats waar het gebouw staat ook vaak met deze naam wordt aangeduid.
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De Waterwolf houdt het westelijke deel van de provincie Groningen op het peil van 0,93 -NAP
(Electrapeil, Westerkwartierpeil, Hunsingopeil).
Het waterschap Electra is in 1913 opgericht door de toenmalige waterschappen Hunsingo, Reitdiep
en Westerkwartier en is in 1987 opgeheven.
We zagen dat het Reitdiep in 1872 door het bouwen van de Wetsingersluis in twee panden is
verdeeld. In de 20e eeuw is de rivier opnieuw in stukken geknipt. We zagen dat de benedenloop (het
pand ten westen van de sluis bij Lammerburen) als boezem is gaan dienen voor het waterschap
Electra. Kort daarna werd, in verband met de aanleg van het Van Starkenborghkanaal, het resterende
deel van het Reitdiep in twee panden verdeeld; het zuidelijke ging deel uitmaken van het op de Eems
afwaterende systeem (‘afwateringseenheid Eemskanaal’), tegenwoordig in beheer bij het
waterschap Hunze en Aa’s, het noordelijke bleef bij de ‘afwateringseenheid Electra’ horen
(waterschap Noorderzijlvest).

Werklozen graven het nieuwe kanaal ter
hoogte van Dorkwerd
(GrA 1785-27753; reproductie uit 'Het
Noorden in Woord en Beeld‘)

De brug op de achtergrond – het voor de
localisering van het plaatje belangrijke
element – is in 2014 gesloopt om
vervangen te worden door een nieuwe. De karakteristieke gebouwtjes ter weerszijden van het kanaal zijn toen verdwenen.

Dorkwerdersluis met gemaal
De Dorkwerdersluis dateert uit de
jaren 30 en is gebouwd in verband
met de aanleg van het Van
Starkenborghkanaal. Het gemaal is
veel jonger: het is in 1968 gebouwd
en is eigendom van het waterschap
Hunze en Aa’s.

Het Van Starkenborghkanaal vormt een belangrijke schakel in de vaarweg Groningen-Lemmer en
dient tevens als grote transportleiding van het inlaatwater uit Frieslands boezem. In 1968 is bij de
Dorkwerdersluis een gemaal gebouwd waardoor water uit het Van Starkenborghkanaal kan worden
opgemaald naar de ‘afwateringseenheid Eemskanaal’, waarvan het peil c. 1,50 meter hoger ligt. Doel
daarvan is om in droge zomers, wanneer vanuit Drenthe weinig of geen water wordt aangevoerd,
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ook in dat gebied voldoende water te hebben. Wanneer het gemaal in werking is stroomt het water
in het Reitdiep in een richting die tegengesteld is aan de natuurlijke. Dat was in de droge zomer van
2018 gedurende lange tijd te zien.
De Dorkwerdersluis is een van de drie punten waar het Eemssysteem en het Westelijke systeem aan
elkaar raken. De twee andere punten zijn de sluis bij de Zuiderhaven (tussen het Verbindingskanaal
en de Eendracht) en de Oostersluis (tussen het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal).
Het streefpeil in het Eemskanaalsysteem is tegenwoordig +0,53 NAP, veel hoger dan het lage land
waar het kanaal doorheen gaat.

Het Eemskanaal ligt niet in maar op het
lage land

Het Eemskanaal ter hoogte van de
Olingerpolder

Dit plaatje van het Eemskanaal vat het probleem van het Drentse water samen. Ook hier stond het
oppervlaktewater ooit gelijk met of net onder het maaiveld. Tegenwoordig is het hoogteverschil
tussen het maaiveld en het kanaalpeil 2 tot 2,5 meter.
Het huidige hoogteverschil tussen maaiveld en kanaalpeil is het gevolg van de daling van de bodem
door ontwatering, inklinking en oxidatie. Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat de dynamiek van
de bodem de bevolking in de loop der eeuwen grote problemen heeft bezorgd, zeker toen er nog
geen bemaling mogelijk was. Ook nu is er onrust, vooral ten gevolge van de aardbevingen.
Het Eemskanaal is de halverwege de 19e eeuw bedachte en in 1876 gerealiseerde oplossing voor de
waterproblematiek die de Groningers eeuwenlang parten heeft gespeeld: aangezien het Reitdiep
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niet voldeed als afvoer van het Drentse water, moest alles naar de Eems worden afgeleid. Wanneer
de waterlossing het enige doel was geweest, zou het niet nodig zijn geweest om het peil in het
Eemskanaal zo hoog te maken als het nu is. De reden daarvoor is dat men ten behoeve van de
scheepvaart geen sluizen wilde tussen het Winschoterdiep – waar de werven lagen – en het
lozingspunt bij Farmsum. Zo komt het dat in het Eemskanaal een peil wordt aangehouden dat vér
boven dat van het lage land ligt.

R.J. Cleveringsluizen bij
Lauwersoog

Na het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 ontstond het Lauwersmeer. De uitwateringssluizen
zorgen ervoor dat het water van de Friese boezem en de Electraboezem op de Waddenzee wordt
geloosd en worden beheerd door het waterschap Noorderzijlvest.
Het complex droeg tot 2 oktober 2007 de naam Lauwerssluizen. Die dag heeft het de naam van R.J.
Clevering (1914-2013) gekregen, die van 1955 tot 1979 voorzitter was van het toenmalige
waterschap Hunsingo.
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