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Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) 

 

4  

Hoogtesprongen 

 

 

Hoe verkeerd de naam van de cyclus Zwerven door Fivelgo is, blijkt wel uit het titelplaatje 
van dit deel. Daarop zien we de Spanjaardsdijk met aan de linkerkant daarvan laag 
binnendijks land en aan de rechterzijde hoog opgeslibd buitendijks land. Het deel van 
Groningerland waar de Spanjaardsdijk ligt, hoort nu onder het Westerkwartier, maar heeft in 
de middeleeuwen onder Middag geressorteerd, dat een onderdeel van Hunsingo was.  

 

 

1 Overzicht 

Een hoogtesprong is een opvallend hoogteverschil in het land. Zo’n hoogteverschil kan door 
natuurlijke processen zijn veroorzaakt, maar we zien ze ook op plekken waar dammen zijn 
gelegd in rivieren of kreken of waar kwelderland is ingepolderd. Buiten de waterkeringen is 
het opslibbingsproces doorgegaan, met het gevolg dat het maaiveld steeds hoger kwam te 
liggen. Binnen de dijken en dammen is de bodemhoogte gelijk gebleven of door inklinking 
nog wat gedaald. In dit hoofdstuk wil ik een aantal hoogtesprongen bespreken waarvan ik 
weet of aanneem dat ze door mensenhand zijn ontstaan. 

Wie de hoogtekaart van Groningerland bekijkt, ziet dat er tal van dergelijke hoogtesprongen 
zijn. Maar ook het ontbreken van hoogtesprongen kan interessant zijn. Dat is in het 
bijzonder het geval wanneer het plekken betreft waar volgens onderzoekers van het 
landschap ooit dammen of dijken hebben gelegen. Het ontbreken van een hoogtesprong is 
dan een reden om nog eens extra-kritisch naar de situatie te kijken.  

Wat hierna volgt is een opsomming van enkele sprekende voorbeelden, geen volledige 
inventarisatie. Een groot aantal van deze voorbeelden heb ik elders al eens besproken, zodat 
ik bij het plaatje naar de betreffende teksten kan verwijzen. Ik noem echter ook een paar 
hoogtesprongen die ik nog niet eerder heb beschreven.  

Ik heb overwogen de hoogtesprongen in twee categorieën in te delen: (1) die welke 
optreden bij dammen en (2) die welke we bij rivier- of zeedijken zien. Ik heb van zo’n 
indeling afgezien vanwege het feit dat er zoveel hoogtesprongen zijn die in beide 
categorieën passen. Een groot aantal van de bedoelde hoogteverschillen komt immers voor 
op plaatsen waar bij het leggen van een doorgaande zee- of rivierdijk een oude waterloop is 
afgedamd. Het lijkt me om die reden beter om een geografische volgorde aan te houden: 
van west naar oost. We krijgen dan eerst een aantal hoogtesprongen in het Westerkwartier, 
dan die in Hunsingo en tenslotte die in Fivelgo en het Oldambt.  
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Aangezien de hoogtesprongen in het Westerkwartier en Hunsingo al elders zijn besproken 
en ik aan die in het Oldambt nog niet toegekomen ben, ligt het zwaartepunt bij die 
hoogteverschillen in Fivelgo.  

 

Westerkwartier  

• Opslibbing tussen de dijken langs de ‘Woldgeul’ 
• Middagsterriet bij Arbere 
• Meedsterriet bij Groot Leger 
• Woldstroom achter boerderij Ossenweide (Spanjaardsdijk) 
• Kliefslootgeul bij boerderij Nienhuis 
• Kliefsloot tussen Saaksum en Ezinge  
• Opslibbing ten noorden van de ‘Roder’ of oude Langewolderzeedijk 
• Opslibbing langs de Oude Riet tussen Niezijl en Kommerzijl 

 

Hunsingo 

• Hunzekronkels in de Koningslaagte 
• Afgesneden Hunzelus tussen Garnwerd en Alinghuizen 
• Baatjeborgkronkel tussen Schilligeham en Winsum  
• Opslibbing tussen de dijken langs de Hunze/Reitdiep 
• Afgesneden Hunzelus tussen Garnwerd en Alinghuizen 

 

Fivelgo 

• Startenhuistermaar 
• Fivel bij Westeremden 
• Fivel (Garsthuizermaar) bij de Dijkumerweg 
• Fivel (De Wiel) 
• Fivel (de Leije) te Zijldijk en het verlengde daarvan bij Kolhol 
• Fivel bij Oosternieland 
• Grote Heekt ten noorden van Holwierde 
• Bij Feldwerd lijken er twee te zijn: een in het Leimaar en een in het Kloosterlagemaar 
• Korendijk in de Fivelboezem 

 

Oldambt 

• Polderdijken in de voormalige Dollard 

 

Ommelanden 

• Zeedijken langs de Waddenkust 
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2 Westerkwartier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleirug tussen 
dijken bij Enumatil 

 

 

 

Ten westen en oosten van Enumatil tekent de voormalige ‘Woldgeul’ zich als een hoge rug af 
in het laagland. Door middel van boringen heeft Jeroen Zomer vastgesteld dat zich ten 
oosten van Enumatil geen veen in de ondergrond bevindt en dat de hoge rug ter plaatse niet 
kan worden toegeschreven aan het ‘inversie-effect’.1 De langgerekte hoogte moet het 
gevolg zijn van opslibbing tussen de dijken die langs de Woldstroom zijn aangelegd.  

Het lijkt er echter op dat de verder stroomopwaarts zichtbare smalle kleiruggen wel degelijk 
inversieruggen zijn.  

Bij het pijltje (even ten noorden van Den Horn) zien we een hoogtesprong die het gevolg 
moet zijn van een afdamming.  

 

Het afgebeelde gebied is besproken in de delen 10 en 11 van ‘Groningen en het Drentse 
water’, Tussen Aduard en Grijpskerk 1 en 2.2 
  

                                                      
1
  Zomer (2016) 159-161. 

2
  http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-10.html  en 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-11.html  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-10.html
http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-11.html
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Zuiderweg Zuidhorn 

Links op de foto de hoog 
opgeslibde Woldstroombedding; 
rechts het laag gebleven 
binnendijkse land van de 
Zuidhorner Zuiderpolder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Middagsterriet’ ten noorden van 
Aduard 

Het pijltje wijst naar de 
‘Middagsterriet’, die doodloopt tegen 
de 12

e
-eeuwse Middagsterdijk 

 

 

De blijkens de hoogtesprong afgedamde Middagsterriet is in feite de noordelijke 
voortzetting van een zijtak van de ‘Woldstroom’ die uit het lage land tussen Vredewold en 
Langewold komt. Deze tak verenigt zich ten westen van Aduard met de ‘Meedsterriet’, een 
watergang die van zuid naar noord door Hoogemeeden kronkelt.  

De afdamming van de Middagsterriet bij Arbere is besproken in deel 10 van Groningen en 
het Drentse water (‘Tussen Aduard en Grijpskerk 1’) en in Aduard, het water en het 
landschap.3 
  

                                                      
3
  http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-10.html; 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/aduard-water-landschap.html.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-10.html
http://www.vanlauwerstoteems.nl/aduard-water-landschap.html
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Afdamming van het 
‘Meedsterriet’ bij Groot Leger 

 

Het onderste pijltje wijst naar 
de bedding van de Meedsterriet 
ten westen van Aduard;  
het bovenste pijltje geeft de 
plek aan waar deze priel is 
afgedamd. 

 

 
Zie voor de afdamming van de ‘Meedsterriet’: Aduard, het water en het landschap, en de 
delen 5, 6 en 10 van Groningen en het Drentse water’.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Woldstroom’ afgedamd  

 

Ten westen van Aduard is een 
oostelijke tak van de 
‘Woldstroom’ afgedamd door 
aanleg van de Spanjaardsdijk 

 

 

Deze situatie is besproken in de delen 5 en 10 van Groningen en het Drentse water.5 
  

                                                      
4
  Zie www.vanlauwerstoteems.nl.  

5
  Ib.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Spanjaardsdijk uit het 
zuidoosten 

Tussen de bomen is 
boerderij Ossenweide 
zichtbaar. Deze ligt op de 
Uiterdijk, waar de bodem 
c. 1 meter hoger ligt dan 
die van de polder 
Zuiderham op de 
voorgrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdamming van de 
‘Kliefslootgeul’ ten 
noordwesten van Aduard  

Over de voormalige dam loopt 
vanaf de Sietse Veldstraweg de 
ree naar boerderij Nienhuis.  
 

 

Bij Arbere is de ‘Middagsterriet’ afgedamd; tussen de boerderijen Groot Leger en Nienhuis 
ligt de dam waarmee de Kliefslootgeul is afgesloten. Deze ingrepen zijn besproken in de 
delen 6 en 10 van Groningen en het Drentse water 6 

De vier hierboven genoemde hoogtesprongen bij Aduard zijn samen in beeld gebracht op 
het plaatje op p. 18 van Aduard, het water en het landschap.7  
  

                                                      
6
  Zie www.vanlauwerstoteems.nl. 

7
  Ib.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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De Kliefsloot tussen Saaksum 
en Ezinge 

 

 

 

Op de leggerkaart van het Noorderzijlvest heet het gedeelte van de Kliefsloot ten zuiden van 
de Van Swinderenweg (de weg tussen Saaksum en Ezinge) ‘Ronde Zwijnhokstertocht’, het 
gedeelte ten noorden van de weg en ook het naar het oosten buigende, buitendijkse deel 
‘Kliefsloot’. Rechtsboven is nog net een kronkel van het Reitdiep te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeedijken in het 
Westerkwartier 

 

 

 

Ten zuiden van Grijpskerk en Niezijl verraadt de scherpe scheiding tussen hoge en lage 
gronden de loop van de Roder, de middeleeuwse dijk van Langewold. Ten noorden van 
Niezijl zien we de bedding van de Oude Riet in noordwestelijke richting lopen. Aan de 
oostzijde van die bedding bevinden zich ook opvallende hoogtesprongen. Het betreft hier de 
Niehoofster Uiterdijk, waarvoor in 1566 een plan tot indijking is gemaakt. Het buiten de 
oude Humsterlandsterdijk gelegen land ligt ongeveer 1 meter hoger dan het maaiveld in het 
oude Humsterland. De hoog opgeslibde strook wordt aan de westzijde begrensd door een 
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hoogtesprong die niet het gevolg kan zijn van een dijk. Bij opslibbing ligt het binnendijkse 
land immers lager dan het buitendijkse. Het moet hier gaan om een vroeg voorbeeld van 
doelbewuste landaanwinning met behulp van een techniek die op de kwelders aan de 
Waddenkust nog altijd te zien is. Daarbij worden paaltjes in de weke bodem geslagen die 
met tenen vlechtwerk met elkaar worden verbonden. Deze constructie remt de snelheid van 
het zeewater en versnelt de afzetting van slib.  

Het in dit kaartje afgebeelde gebied is besproken in de delen 10 en 11 van ‘Groningen en het 
Drentse water’, Tussen Aduard en Grijpskerk 1 en 2.8  

                                                      
8
  Zie de website www.vanlauwerstoteems.nl.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/


3   Hunsingo 
 
 

9 
 

3 Hunsingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgedamde 
rivierkronkels in de 

Koningslaagte 

 

 

In de Koningslaagte, even ten noorden van de stad Groningen, vormde de Hunze enkele 
wijde lussen. Ze zijn mogelijk in de 13e eeuw afgedamd om de Hunze meer geschikt te 
maken als vaarweg. De afdamming verhinderde verdere slibafzetting in de kronkels, terwijl 
de vorming van oeverwallen langs de open bedding van de rivier voortging. Als gevolg 
daarvan tekenen de kronkels zich op de hoogtekaart af als slingerende laagten.  

De laagte in de rechter bovenhoek van dit plaatje is van min of meer natuurlijke oorsprong. 
Waarschijnlijk heeft daar een veenpakket gelegen dat als gevolg van menselijk ingrijpen is 
verdwenen. Daarna is een nieuw kleidek afgezet en is het gebied opnieuw in gebruik 
genomen.  
De zich als blauwe vlekken aftekenende lage percelen zijn ‘afgeticheld’.  

De situatie in de Koningslaagte is besproken in deel 6 van Landschap lezen, hoofdstuk 6.2 
‘Kanalisaties’ en in Van Hunze tot Reitdiep, hoofdstuk 3 ‘Eerste ingrepen’.9 

 

Het volgende plaatje toont het stroomgebied van de Hunze (Reitdiep) tussen Garnwerd en 
Winsum. We zien daar verschillende hoogtesprongen die het gevolg zijn van de aanleg van 
dammen en dijken.  
Tussen Antum en Schilligeham is het buitendijkse land hoog opgeslibd. In de buitendijkse 
zone ter weerszijden van het Reitdiep had opslibbing plaats tot 1877, het jaar waarin de 
monding van het Reitdiep bij Zoutkamp werd afgesloten. Veel ouder is het opgeslibde 
gebied tussen Alinghuizen en Bellingeweer.   

                                                      
9
  Zie www.vanlauwerstoteems.nl.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/


Zwerven door Fivelgo 4: Hoogtesprongen 
 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogtesprongen tussen 
Garnwerd en Winsum 

 

 

De Hunzelus die zich langs Baatjeborg slingert, is op twee plaatsen afgedamd, met het gevolg 
dat daar geen opslibbing heeft plaatsgevonden. De scherpe scheiding tussen hoog en laag 
land bij Alinghuizen duidt op een andere bedijking, mogelijk uit dezelfde tijd. Door het 
leggen van deze dijk is geen slib afgezet in de oude bedding ten noordoosten van Garnwerd.  

Het beeld wordt verstoord door de grootschalige afgraving bij Schilligeham en die van de 
wierden van Antum en Valcum. Bij Valcum valt op de hoogte kaart ook de kunstmatige 
ophoging op, die inmiddels alweer is verwijderd. De wierde is daar hersteld. 

Het door de aanleg van dijken en dammen aangewonnen land is vrijwel in zijn geheel 
eigendom geweest van het klooster Aduard, dat een voorwerk bezat in Schilligeham. De 
veronderstelling ligt voor de hand dat de kloosterlingen vanuit deze uithof de 
landaanwinning ter hand hebben genomen en dat deze werkzaamheden al in het begin van 
de 13e eeuw zijn begonnen.  
 

Zie voor dit gebied Groningen en het Drentse water 4.10  
  

                                                      
10

  Website: www.vanlauwerstoteems.nl. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Opslibbing tussen de 
Reitdiepsdijken 

 

 

 
Tot in de jaren 70 van de 19e eeuw hadden de getijden tot aan de stad Groningen vrij spel. 
Door de hoge opslibbing tussen de Reitdiepsdijken doet de toeristische informatie over de 
unieke kwaliteiten van ‘het Reitdiepdal’ vreemd aan. De rivier wordt begeleid door een 
langgerekte rug, waarvan op dit plaatje een deel is afgebeeld. 

Tussen Saaksum en Ezinge loopt de Kliefsloot, die een overblijfsel is van een oude geul. Even 
verder naar het oosten, tussen Ezinge en Feerwerd, liggen de brede kronkels van de 
‘Middagsterriet’. Deze uit de venen ten zuiden van Aduard afkomstige waterloop moet al 
vroeg (12e eeuw?) zijn afgedamd.  
Tussen Feerwerd en Antum tekent zich de strakke lijn af van het Aduarderdiep, dat 
omstreeks 1400 zijn huidige tracé heeft gekregen en diende ter ontwatering van het 
stroomgebied van het Peizerdiep.  
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4 Fivelgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogtesprongen bij het Hoogepandster- en Startenhuistermaar 

 

1  Oosterweg 10, Kantens (Rensemaheerd) 
2 Oosterburen 10, Middelstum (Menkemaheerd, Diddingehuizen) 
3 Huis der Muren 
4 Huis der Boomen 

 

In het stroomgebied van het Hoogepandstermaar-Startenhuistermaar zien we meerdere 
hoogtesprongen. Het is niet zeker of deze alle zijn ontstaan door het leggen van dammen. 
Het kan ook zijn dat de opvallende laagtes in dit gebied het gevolg zijn van natuurlijke 
processen in het open kweldergebied.  
De meest westelijke (=oudste) hoogtesprong ligt in het Hoogepandstermaar ten noorden en 
oosten van Oldenoord (Toornwerd, Oldenoordweg 2);11 dan volgt er een tussen de 
boerderijen Oosterweg 10 te Kantens (Rensemaheerd)12 en Oosterburen 10 te Middelstum 
(Diddingehuizen).13 Een derde ligt tussen het ‘Huis der Muren’ (Kantens, Kantsterweg 13)14 
en het ‘Huis der Boomen’ (Startenhuizen, Huizingerweg 4).15   

                                                      
11

  GPS 53.361635, 6.655478. 
12

  GPS 53.368123, 6.669479.  
13

  GPS 53.363699, 6.676034.  
14

  GPS 53.370024, 6.689311.  
15

  GPS 53.371061, 6.698066.  
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Op twee van de drie hier genoemde plaatsen heeft volgens Otto Knottnerus een dam-met-
zijl gelegen.16 Blijkens het jaartal dat hij daarbij noteert (1458) en de stroomrichting die hij 
met haakjes aangeeft (resp. westelijk en zuidelijk), veronderstelt hij verband tussen deze 
afdammingen en de inlating van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in het 
Winsumerzijlvest. De op de hoogtekaart zichtbare sporen doen mij vermoeden dat de 
stroomrichting tegenovergesteld is geweest en dat de sluizen – indien deze er zijn geweest – 
niets te maken hebben met de inlating van het noordelijke deel van het Oosterniezijlvest in 
het Winsumerzijlvest. Als hier inderdaad sprake is van afdammingen, lijkt het me dat ze veel 
vroeger moeten worden gedateerd dan halverwege de 15e eeuw.  

De veronderstelde zijl in het Startenhuistermaar tussen het ‘Huis der Muren’ en het ‘Huis 
der Boomen’ zou misschien ‘de westelijke zijl in Garsthuizen’ kunnen zijn, waarvan melding 
gemaakt wordt in een akte van 1323. Dat lijkt me bij nader inzien aannemelijker dan wat ik 
in het vierde deel van Groningen en het Drentse water heb betoogd. In de hoofdstukken 4.2, 
‘Zijlen bij Schilligeham (1323)’ en 4.3 ‘Het Winsumerzijlvest’ heb ik de Wilkemazijl 
aangewezen als ‘de westelijke zijl in Garsthuizen’.17 Meer hierover volgt in Zwerven door 
Fivelgo 5 over het Maarvliet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoor van de 
afdamming van de Fivel 

ten oosten van 
Westeremden 

 

 

De situatie bij Westeremden is eerder besproken in Landschap lezen 3.18 
 
  

                                                      
16

  Bij Oldenoord en het ‘Huis der Muren’. Zie de afbeelding op p. 246 in Knottnerus (2013). Eenzelfde plaatje 
verscheen eerder in Knottnerus [2006], 47 en in de Geschiedenis van Groningen I (2008), 196. 

17
  www.vanlauwerstoteems.nl.  

18
  Ib.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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Hoogtesprong aan de Dijkumerweg 
ten oosten van Garsthuizen 

 

 

Tegenwoordig heet de watergang die bij Garsthuizen in de voormalige Fivelbedding loopt 
‘Garsthuizermaar’. Even ten zuiden van de Dijkumerweg19 bevindt zich een hoogtesprong die 
doet vermoeden dat hier ooit een dam heeft gelegen. Ik noem die veronderstelde dam 
gemakshalve ‘Dijkumerdam’. Kooper (kaart II) tekende hier een haaks op de Fivelbedding 
staande dijk, maar niet een echte dam. Koopers dijk vinden we ook bij Hacquebord en 
Hempenius.20  

Volgens de Fivelkaart van Bos en, in navolging daarvan, die van de PPD uit 1985 heeft 700 
meter ten oosten van de ‘Dijkumerdam’, op de plek van de Wijnjetil, een dam gelegen. Het 
ontbreken van een hoogtesprong op die plaats maakt dit minder waarschijnlijk. Dit bezwaar 
geldt ook voor de opvatting van Knottnerus. Volgens deze onderzoeker lag er geen zijl op de 
plek van de ‘Dijkumerdam’. In plaats daarvan staat op zijn Fivelkaarten een dam-met-zijl ten 
zuiden van de Wijnjetil (bij boerderij ‘de Diek’n’ (Dijkumerweg 2 onder Zeerijp21). Volgens 
hem zou deze afdamming samenhangen met de inpoldering van de voormalige Fivelboezem 
tussen Westeremden en Zeerijp, die omstreeks 1225 kan worden gedateerd. Die afdamming 
en de datering daarvan lijken ook mij aannemelijk, aannemelijker dan die van Bos en Van 
Veen, die menen dat de Dijkumerweg omstreeks 1050 is gelegd.22 De kloosterlingen die het 
Westeremdervoorwerk aan de Fiveldijk bevolkten, kunnen bij de inpoldering van dit stuk van 
de Fivelboezem een belangrijke rol hebben gespeeld. Volgens de kroniek van Wittewierum is 
het voorwerk bij Westeremden (‘grangia secus Emetha’) in het 11e jaar van Emo’s intrede 
gesticht. In een noot tekenen de uitgevers hierbij aan dat het 10e jaar bedoeld moet zijn, 
1218.23  
  

                                                      
19

  GPS 53.366603, 6.732764.  
20

  Hacquebord en Hempenius (1990), kaartje op p. 42. Dit kaartje is gebaseerd op Kooper en volgens de 
auteurs ‘aangevuld met nieuwe gegevens’. 

21
  GPS 53.362801, 6.745456. 

22
  Bos-van Veen (1930) 13. Ook volgens Hacquebord en Hempenius zou deze dam al in de 12

e
 eeuw zijn 

gelegd. Daarop wijst het jaartal ‘1192’ dat door hen in de ‘beneden’ deze dam gelegen polder is gezet 
(Hacquebord en Hempenius a.w. 42).  

23
  Jansen en Janse (1991) 106-107. 
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Garsthuizermaar vanaf de 
Wijnjetil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hoogtesprong bij De Wiel?  

 

 

 
Volgens P.M. Bos heeft ten westen van boerderij ‘De Wiel’ een zijl gelegen. Nu loopt daar, 
als opvolger van de Fivel, het Oudemaar. Ook Kooper en Knottnerus tekenen op hun kaarten 
een zijl op deze plek. Bos tekende op zijn Fivelkaart aan dat hier een dijkdoorbraak heeft 
plaatsgevonden. Op het erf van De Wiel bevindt zich een kolk en ruim 200 meter ten westen 
daarvan een laagte. Op die plek laat de oude topografische kaart ook een poel zien die ‘de 
Kleine Wiel’ heet. Op de hoogtekaart zien we bij boerderij De Wiel niet alleen de kolk 
waaraan de boerderij haar naam ontleent, maar ook het spoor van een dijk. Een duidelijke 
hoogtesprong ontbreekt echter.  
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Dat er wel degelijk een dijk heeft gelegen blijkt uit de bodemkaart. We zien dat de afzetting 
van een bepaalde soort klei (Mn25A) ter hoogte van De Wiel is ‘afgeknepen’: ten zuiden van 
deze plek is de afzetting smal, ten noorden ervan breed.  

 

 

 

 

 

Bij Dijkum 

Op de bodemkaart is het spoor 
zichtbaar van een afdamming 
van de Fivelbedding tussen 
Dijkum en De Wiel. De situatie 
vertoont een opvallende 
overeenkomst met de sporen 
van een afdamming van de 
‘Woldgeul’ bij boerderij ‘Vette 
Koe’, tussen Zuidhorn en 
Aduard.

24
  

 

Deze sporen doen denken aan een verhaal uit de kroniek van Wittewierum. De bedoelde 
passage is door alle onderzoekers gebruikt, maar de raadselachtige details ervan zijn niet 
besproken. Menko schrijft:25  

Anno Domini M CC LVII iniciatus fuit novus agger in Sonde, et satis fuit firmatus; sed cum non 
esset satis exaltatus, increscente nimis occeano, dominica ante festum Michaelis Gereonis 
Fivela fuit irrupta, que anno eodem, videlicet in estate instanti, fuit reparata. Sed illa irruptio, 
que fuit in aggere Thiatardi Iuldelenga, non potuit stabiliri.  

De uitgevers vertalen deze tekst als volgt: 

‘In het jaar des Heren 1257 begon men met de nieuwe dijk bij ‘t Zandt. Hij werd vrij stevig 
gemaakt, maar omdat hij niet hoog genoeg was, brak de Fivel door toen de zee enorm hoog 
opkwam, op de zondag voor het feest van Gereon [7 oktober 1257]. In hetzelfde jaar, 
namelijk aan het begin van de zomer, was hij weer hersteld. Maar de doorgebroken dijk van 
Thitard Juldelenga kon niet weer hersteld worden.’ 

Menko’s weergave van de gebeurtenissen laat aan duidelijkheid wel wat te wensen over. 
Door de vermelding van het stijgen van de zee krijg je de indruk dat het de zee is die de dijk 
liet breken, maar die indruk lijkt te worden weersproken door de mededeling dat, zoals de 
vertalers schrijven, de Fivel doorbrak. ‘Breken’ is een dubbelzinnig woord. Je kunt een glas, 
een plank en ook je woord breken, maar je kunt ook zeggen dat een glas, een dijk of zelfs 
een hart breekt. In het eerste geval zijn het glas, de plank en je woord lijdend voorwerp, in 
het tweede zijn glas, dijk en hart onderwerp in de zin. In het eerste geval zeggen we dat 

                                                      
24

  Zie Groningen en het Drentse water 10, Tussen Aduard en Grijpskerk 1, p. 24 en Aduard, het water en het 
landschap, p. 9 op www.vanlauwerstoteems.nl.  

25
  Ik volg de editie van Jansen en Janse (1991), 392-393. 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/
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‘breken’ een overgankelijk werkwoord is, in het tweede geval is het werkwoord ‘breken’ niet 
overgankelijk. Grammatici spreken in een dergelijk geval ook wel over een onzijdig 
werkwoord. In de voltooide tijd wordt het overgankelijke werkwoord vervoegd met het 
hulpwerkwoord ‘hebben’, het onovergankelijke met het hulpwerkwoord ‘zijn’: ik heb het 
kopje gebroken; het kopje is gebroken.  

Ook het Latijnse werkwoord irrumpere komt in zowel overgankelijke als onovergankelijke 
betekenis voor. In overgankelijke zin hoort er een object bij, in onovergankelijke zin betekent 
het ‘met geweld naar binnen gaan of komen’. Fivela irrupit betekent dan: ‘de Fivel is met 
geweld naar binnen gekomen’. Dat is echter niet wat we bij Menko lezen. Hij schrijft: Fivela 
fuit irrupta (‘de Fivel is ingebroken [geworden]’). Het voltooid deelwoord ‘geworden’ klinkt 
hierbij raar en overbodig, maar dat is ook de bedoeling. Het laat zien hoe vreemd de door 
Menko gebruikte frase is. De kroniekschrijver gebruikt een passieve vorm van het 
overgankelijke werkwoord irrumpere. De uitgevers-vertalers van de kroniek geven dit weer 
met ‘de Fivel brak door’. Dat klinkt niet slecht, maar het is niet duidelijk wat we ons daarbij 
precies moeten voorstellen. Een rivier kan wel in overgankelijke zin iets (een dijk) 
doorbreken, maar niet doorbreken in onovergankelijke betekenis, zoals een aanstormend 
talent dat doet. Ik vermoed dat Menko de woorden Fivela fuit irrupta onder invloed van zijn 
Friese moedertaal heeft geschreven en daarmee wilde zeggen dat de zee in de herfst van 
1257 een in de Fivelbedding gelegde afsluitdijk doorbrak en via die bedding het land binnen 
is gekomen. Dat klinkt omslachtiger dan ‘de Fivel brak door’, maar is wel preciezer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij boerderij De Wiel  

(Foto W.F. Pastoor c. 
1930; GrA 818-21471) 

 

 

Ook met de tijdsaanduidingen is iets mis. Als een dijk op 7 oktober 1257 doorbreekt, kan hij 
niet aan het begin van de zomer van hetzelfde kalenderjaar zijn gerepareerd. Waarschijnlijk 
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bedoelde Menko te zeggen dat de reparatie in het begin van de zomer van 1258, dus ‘binnen 
een jaar’ is gefikst.26  

De vertalers gaan ook voorbij aan een ander probleem dat de zorgvuldige lezer voor een 
raadsel stelt. Ze delen mee dat ‘hij’ (de doorgebroken dijk) in het begin van de zomer was 
hersteld. Dat is niet wat Menko schreef. Het betrekkelijk voornaamwoord dat het onderwerp 
is van fuit reparata (‘is hersteld’), slaat niet op agger (‘dijk’) maar op Fivela (‘Fivel’). 
Aangezien het wel niet de bedoeling zal zijn geweest om de rivier te repareren, moeten we 
aannemen dat het vrouwelijke betrekkelijke voornaamwoord que in Menko’s gedachten 
terugsloeg op het vrouwelijke zelfstandige naamwoord irruptio (‘inbraak’). Dat woord staat 
niet in de tekst, maar het begrip zit wel opgesloten in de mededeling Fivela fuit irrupta (‘de 
Fivel is ingebroken’).27  

In ’t kort is dit wat Menko meedeelt: de Fivel is in 1257 ingebroken, de inbraak is binnen een 
jaar hersteld, maar het is niet gelukt om het gat in de dijk van Thitard Juldelenga te 
repareren.  

Deze woorden laten ruimte voor verschillende interpretaties. Ik vermoed dat Menko hier –
zoals heel vaak – weer veel te beknopt is geweest en het volgende bedoelde te zeggen: 

 ‘In 1257 is een nieuwe dijk bij ’t Zandt aangelegd; hij was stevig, maar niet hoog genoeg. 
In de herfst kwam het zeewater erg hoog en het ging op verschillende plaatsen over de 
dijk heen. Op de plek waar hij dwars in de Fivelbedding was gelegd, brak de dijk 
helemaal door. In het begin van de volgende zomer waren alle beschadigde plekken 
gerepareerd, maar de afsluitdijk in de Fivelbedding, aangelegd door Thitard Juldelenga, 
kon niet worden hersteld.’  

Hierbij merk ik op dat de hier genoemde Thitard Juldelenga vermoedelijk optrad als de leider 
van een groep of compagnie, de Juldlenga tiuch, die we ook in een akte van 25 juli 1317 
tegenkomen.28  

Deze interpretatie past mooi bij wat we op de hoogtekaart zien, zeker wanneer we haar 
combineren met een andere mededeling van Menko. Op de hoogtekaart zagen we de 
sporen van een dijk en een kolk, die het gevolg zal zijn van een doorbraak. Ten westen van 
de boerderij ligt nog een tweede laagte. Tegenwoordig is deze niet meer herkenbaar als een 
voormalige kolk, maar op oude topografische kaarten staat op de betreffende plaats wel een 
poel getekend die ‘de Kleine Wiel’ heet. Als er al sprake is van een hoogtesprong tussen het 
land ten zuiden en ten noorden van de veronderstelde dam, dan is het maar een kleine. Dat 
wil zeggen dat ten noorden van de dam weinig opslibbing heeft plaatsgevonden en dat dit 
deel van de Fivelboezem slechts korte tijd open is gebleven.  
Dat spoort goed met wat Menko vertelt en met wat we weten uit de al vaker genoemde akte 
van 1317: in 1257 is de dam doorgebroken en kon niet worden hersteld. Menko vermeldt de 
bouw van een zijl ‘in het nieuwe land’ in het jaar 1272. Het zou kunnen dat hij daarmee een 

                                                      
26

  Ubbo Emmius (1616) 163, Gabbema (1703) 85-86, Jansen en Janse (1991) 393, bespreken deze passage, 
maar gaan voorbij aan dit probleem. Gottschalk deelt terecht (maar stilletjes) mee dat de reparatie in de 
zomer van het volgende jaar [1258] plaatsvond (Gottschalk (1971) 200).  

27
  Grammatici noemen deze figuur een constructio ad sententiam.  

28
  OGD 254. Zie Zwerven door Fivelgo 2, bijlage 1, voor de tekst van deze akte en een vertaling met 

commentaar. Meer hierover ook in Zwerven door Fivelgo 6. Zie ook Hofmann (1972/73) 63. 
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zijl bedoelde in de Fivelbedding bij ‘De Wiel’. Zeker is dat echter niet. Het is net zo goed 
mogelijk dat hij de Omtedazijl in de Korendijk op het oog had. Overigens valt niet uit te 
sluiten dat het pas na 1272 gelukt is om een zijl bij De Wiel te leggen en dat die nergens in 
de oude bronnen wordt vermeld.  
De eerstvolgende, wél gedocumenteerde afsluiting van de Fivelbedding vond in 1317 plaats 
bij Oosternieland, dat wil zeggen c. 3500 meter stroomafwaarts. De toen opgeworpen dijk 
ontleende zijn naam – Zijldijk – aan de daarin gebouwde zijl (de Oosterniezijl). Door deze 
nieuwe zijl loosde niet alleen de ingepolderde Fivelbedding, maar kwamen ook de 
gecombineerde waterstromen van het Maarvliet en het Startenhuistermaar in zee uit.29  

Helemaal duidelijk is de situatie bij De Wiel niet. Ik houd het voor mogelijk dat de twee 
kolken bij De Wiel op verschillende manieren zijn ontstaan. Ik heb zelfs de indruk dat de 
Kleine Wiel in feite helemaal geen kolk is, maar een door uitstromend water verdiept deel 
van een bedding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De situatie bij De Wiel nader 
bekeken 

(combinatie van AHN met 
kadastrale minuut van 1832) 

 

1  Dijkumerweg 
2 Kromme sloot; westelijke loop van de oude Fivel 
3 Dijksloot 
4 Oostelijke loop van de Fivel; tevens grens tussen Garsthuizen en ’t Zandt 
5 Oude Maar (Fivel) 
6 Westerweg 

Vrijwel alle met vage lijntjes aangegeven kavelscheidingen en kromme waterlopen zijn verdwenen. De met het 
cijfer 2 aangegeven westelijke loop van de Fivel is nog tot 1960 op de topografische kaart te zien; de oostelijke 
(4), ‘Maarvliet’ geheten, is in 1993 van de kaart verdwenen. Het Oude Maar is de opvolger van de Fivel, de 
Dijksloot is de centrale tochtsloot die het in 1317 ingepolderde deel van de Fivelbedding ontwatert.   

                                                      
29

  Jansen en Janse (1991) 447-448 en OGD 254 (1317). Over de identificatie van de sluis van 1272 wordt 
verschillend gedacht. Menso Alting hield het erop dat de Dorpsterzijl (een van de drie Delf-zijlen) bedoeld is 
(Alting (1701) 42), Bos dacht aan de door hemzelf bedachte ‘Voorwerksterzijl’ (Bos-van Veen (1930) 41) en 
Kooper meende dat het de Omtedazijl in de Korendijk was (Kooper (1939) 149). Op de kaartjes van 
Knottnerus ontbreekt het jaartal 1272.  
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Een niet te veronachtzamen detail is ook het feit dat de Dijksloot ten opzichte van het Oude 
Maar verspringt. Wellicht heeft hier een zijl gelegen en heeft men deze niet in de afgedamde 
bedding gebouwd, maar even terzijde daarvan. Zoals we gezien hebben en ook nog vaker 
zullen zien, is dit de gebruikelijke werkwijze. De houten constructie van de zijl moest stevig 
in de bodem verankerd worden en daarvoor moest een droge bouwput in vaste grond 
worden gegraven. Dit was niet mogelijk op de plek waar de oude bedding was afgedamd.  

De aanleg van de dijk van 1257 en de bouw van de sluis in het ‘nieuwland’ (in novalibus) van 
1272 of wat later zijn fasen in het veel besproken maar nog alleszins onzekere verhaal over 
de inpoldering van de voormalige Fivelboezem. Mijn reconstructie van de gebeurtenissen 
wijkt op enkele punten af van de tot dusver gepubliceerde. Ik verwijs daarvoor naar Zwerven 
door Fivelgo 6.  

 

 

 

Tussen ‘Eendnest’ (Wilkema) en de 
Kooiplaats 

1 Dijkumerweg 
2 Afdamming van de Steenklipstocht 
3 Afdamming van het 
 Startenhuistermaar 
4 Afdamming van het Maarvliet 
5 Maarvliethoeve 
 
In dit kaartje zijn de kleuren van de 
hoogtekaart gecombineerd met de 
lijntjes van de kadastrale minuut van 
1832. 
De ingetekende zijlen zijn (van boven 
naar beneden) de ‘Steenklipszijl’, 
‘Startenhuisterzijl’ en Wilkemazijl. 

 

In de buurt van de Kooiplaats, waar het Maarvliet vanuit het zuidwesten in de voormalige 
Fivel uitmondde, vertoont de hoogtekaart vele hoogtesprongen die dammen en misschien 
ook zijlen doen vermoeden.  

De Dijkumerweg ligt op een dijk die, naar wordt aangenomen, omstreeks 1200 is gelegd.30 
Daarmee werden drie waterlopen afgedamd: de Steenklipstocht, het Startenhuistermaar en 
het Maarvliet. De Steenklipstocht en het Maarvliet zijn gegraven watergangen, het 
Startenhuistermaar is een natuurlijke waterloop. De laagten ten westen van de Dijkumerweg 
lijken restanten te zijn van beddingen waarvan de ten oosten van de dijk gelegen delen 
grotendeels met slib zijn opgevuld.  
  

                                                      
30

  Zie echter Bos-van Veen (13), waar meegedeeld wordt dat de Dijkumerdijk en het Maarvliet van c. 1050 
dateren.  
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Ik heb de indruk dat ten noorden van het met het cijfer 2 gemerkte punt een zijl of 
afsluitbare duiker heeft gelegen waarlangs het water van de Steenklipstocht werd geloosd 
nadat deze watergang was afgedamd. De zijl bij het cijfer 3 had dezelfde functie voor het 
Startenhuistermaar. Bij ‘Eendnest’ ligt de Wilkemazijl, die gebouwd is ten noorden van de 
plaats waar de Dijkumerweg het Maarvliet kruiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘buiten-Maarvliet’ 
tussen de Dijkumerweg 

en de Kooiplaats  

 

 

Op de hoogtekaart ziet het ten oosten van de Dijkumerweg gelegen stuk van het Maarvliet (‘buiten-Maarvliet’) 
er uit als een langgerekte en enigszins gekromde laagte. In het veld is daarvan niets te zien. Het Maarvliet heeft 
nu het aanzien van een strakke sloot.  

 

De situatie ten zuiden van de Kooiplaats is moeilijk te interpreteren. Op alle kaarten die 
gemaakt zijn om de geschiedenis van de inpoldering van de Fivelboezem in beeld te 
brengen, staat een dijk getekend die bij de Maarvliethoeve ten oosten van Oldenzijl begint 
en over de Kooiplaats in zuidelijke richting loopt. Even ten zuiden van de Kooiplaats zou in 
die dijk ook een zijl hebben gelegen.31 Het is mij niet gelukt om sporen van een dergelijke 
dijk te vinden en mij zijn ook geen andere aanwijzingen bekend die het aannemelijk maken 
dat hier een dijk heeft gelegen. Waar komt het idee van deze dijk vandaan?  

De oudste vermelding ervan vond ik bij S.P. Rietema, die in 1918 een artikel over de 
Fivelboezem en zijn bedijking publiceerde.32 De auteur tekent hierbij zelf aan dat deze dijk, 
door hem aangeduid als ‘dijk № 4’, ‘betrekkelijk weinig sporen van zijn bestaan 
achtergelaten’ heeft en dat de reconstructie op niet meer dan enkele kolken of wielen is 
gebaseerd. Twee van die kolken liggen bij boerderij De Wiel, een derde bevindt zich op het 
erf van boerderij De Kooiplaats.  
  

                                                      
31

  Rietema (1918), Kooper (1939), Roeleveld (1974), PPD (1985), Hacquebord en Hempenius (1990). Bos (1919 
en 1930) en Knottnerus (2006, 2008, 2013) tekenen behalve de dijk ook een zijl ten zuiden van de 
Kooiplaats. Bos meent dat dijk en zijl omstreeks 1100 zijn gelegd, volgens Knottnerus is dat veel later 
gebeurd: c. 1225.  

32
  Rietema (1918) 140-141. 
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Bewerkte uitsnede uit de kaart die S.P. 
Rietema van de Fivelboezem maakte 

Uit de aanwezigheid van de met cirkels 
gemarkeerde kolken leidde Rietema het 
bestaan af van zijn ‘dijk № 4’ 

 

De ligging van de kolken ten opzichte van Rietema’s ‘dijk № 4’ dijk suggereert dat ze zijn 
ontstaan door een vloed die vanuit het oosten de dijk doorbrak. Voor de kolk bij de 
Kooiplaats zou dat kunnen, maar voor de twee kolken bij De Wiel is dat niet waarschijnlijk. 
De ligging daarvan doet vermoeden dat de overstroming uit het noorden is gekomen. Dat 
past ook bij de oriëntatie van de dijk waarvan nog een spoor te zien is op het erf van 
boerderij De Wiel. We hebben zojuist ook al gezien dat we Rietema’s ‘dijk № 4’ niet nodig 
hebben om de situatie bij De Wiel te verklaren. Zeker de kolk op het erf van die boerderij 
kan in de herfst van 1257 zijn ontstaan toen een pas gelegde dam in de Fivel doorbrak.  

Voor de kolk bij de Kooiplaats ontbreekt een dergelijke voor de hand liggende verklaring. 
Maar het reliëf ter plaatse doet vermoeden dat er een dijk heeft gelegen om het gebied dat 
ingesloten ligt tussen de Dijkumerweg in het westen, de Battenweg in het noorden, het 
Maarvliet (eigenlijk Fivel) in het oosten en het ‘buiten-Maarvliet’ in het zuiden. Door de 
aanleg van deze dijk ontstond een polder die ik in Zwerven door Fivelgo 5 ‘Oost-Oldenzijl’ 
noem.33 Hiermee in verband staat wellicht ook de afleiding van het water van het 
Startenhuistermaar naar de Wilkemazijl. Daardoor werd de ‘Startenhuisterzijl’ overbodig en 
kon deze worden vervangen door een pomp of duiker door de Dijkumerweg. Ik vermoed dat 
de inpoldering van de kwelder tussen de Dijkumerweg en de Kooiplaats nog in de eerste 
helft van de 13e eeuw heeft plaatsgevonden. Het doorbreken van de toen gelegde polderdijk 
kan het ontstaan van de kolk bij de Kooiplaats verklaren. Ook hier hebben we Rietema’s ‘dijk 
№ 4’ dus niet nodig.  

Volgens Johan van Veen heeft Pieter Mennes Bos de kaart van Rietema goed bestudeerd, 
maar was hij het lang niet altijd met diens reconstructie eens.34 Op Bos’ kaart uit 1919 zien 
we ook een vanaf de Kooiplaats zuidwaarts lopende dijk met een zijl op de plek waar deze 
dijk de gecombineerde buitenrieten van de Steenklipstocht en het Startenhuistermaar 
kruiste. Bos meende dat dijk en zijl omstreeks 1100 zijn aangelegd, maar in de bij deze kaart 

                                                      
33

  In hoofdstuk 6 van Zwerven door Fivelgo 5 kom ik uitvoerig terug op het gebied tussen de Dijkumerweg en 
de Kooiplaats.  

34
  Bos-van Veen (1930) 2.  
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horende beschrijving wordt niet duidelijk gemaakt waarop hij zich baseerde.35 Rietema’s 
kolken lijken daarbij in elk geval geen rol te hebben gespeeld. Bos laat zijn dijk weliswaar ook 
bij de Kooiplaats beginnen, maar bij Honderd loopt hij al zo’n 275 meter ten westen van 
Rietema’s ‘dijk № 4’. Bos laat zijn dijk dan het tracé van de Dijksloot en het Oude Maar 
volgen en in het zuiden naar de Wijnjetil buigen om daar bij de Dijkumerweg uit te komen.  

Alle latere auteurs hebben het door Bos getekende tracé overgenomen. Kooper, Roeleveld, 
de onderzoekers van de PPD en ook Hacquebord en Hempenius volstonden met het tekenen 
van een dijk, Knottnerus nam ook Bos’ zijl over en zette er niet alleen een jaartal (c. 1225), 
maar ook een naam bij: ‘Wilkemazijl’. Dat lijkt me een vergissing; de Wilkemazijl lag in de 
Dijkumerweg, niet in de ‘fantasiedijk’ tussen de Kooiplaats en Wijnjetil. Het jaartal zal 
samenhangen met de stichting van het Garsthuizervoorwerk aan de Dijkumerweg. 
Verondersteld wordt dan dat het land ten oosten van Dijkum vanuit het waarschijnlijk in het 
begin van de 13e eeuw door de Benedictijnen van Feldwerd gestichte voorwerk is 
ingepolderd.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderij ‘De Kooiplaats’ vanaf 
de Honderdsterweg 

 

 

Ik vraag me af of de veronderstelde dijk van de Kooiplaats naar de Wijnjetil echt heeft 
bestaan en of er dus sprake is van de inpoldering van de strook tussen de Dijkumerweg en 
het bed van de Fivel. Ik ben het wel eens met degenen die vermoeden dat de Fivelbedding 
omstreeks 1225 nabij de Wijnjetil is afgedamd, waarna het bovenstrooms gelegen gebied 
van De Groeve kon worden ingericht. Voor zover ik kan zien, bleef de wijde bedding ten 
noorden daarvan toen open.  

Zoals gezegd lijkt in 1257 tussen Dijkum en ’t Zandt (De Wiel) een dam gelegd te zijn die in 
de herfst van hetzelfde jaar doorbrak. Waarschijnlijk is het pas later gelukt om de bedding op 
deze plaats af te sluiten. Deze afdamming had voor de uiterdijk bij het Garsthuizervoorwerk 
geen betekenis. Dat buitendijkse land kon pas ingericht worden nadat een volgende stap 
was gezet. Dat gebeurde in 1317, toen de Zandtsters met advies en onder supervisie van de 

                                                      
35

  Bos-van Veen (1930) 38 en 40. 
36

  Kooper (kaart II) noemt het door Bos’ dijk ingepolderde land ten oosten van de Dijkumerweg 
‘Garsthuizervoorwerk’. In het noordelijke deel ervan lag de gelijknamige zijl-eed die onderdeel was van de 
Schepperij Westeremden van het Slochterzijlvest. Zie Siemens (1954) 132. 
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abt van Wittewierum de Zijldijk aanlegden en daarin een zijl bouwden. Deze zijl in de 
voormalige Fivel werd later Oosterniezijl genoemd. De naam van de plaats die ten noorden 
daarvan ontstond, Oosternieland, lijkt me niet toevallig op dezelfde manier te zijn gevormd 
als die van zijn Hunsingoër – maar wel wat jongere – pendant Westernieland. Die 
nederzetting is ontstaan na het leggen van een dam-met-zijl in een van de waterlopen in het 
voormalige mondingsgebied van de Hunze.37  

Toen de Fivelbedding ten noorden van de dam bij De Wiel als polder werd ingericht (dus na 
1317), bestond de oude Fivel allang niet meer. Wel slingerden zich in de ingepolderde 
kwelder nog twee kromme beddingen noordwaarts die aan de verdwenen rivier 
herinnerden. Ik noem ze de ‘Westelijke en Oostelijke Fivel’. De westelijke kromme 
waterloop, tussen de Dijkumerweg en de Dijksloot, is nog herkenbaar op de kadastrale 
minuut van 1832 en heeft tot 1963 ook nog op de topografische kaart gestaan. Het is 
merkwaardig dat deze kromme bedding door geen enkele onderzoeker is besproken en op 
geen van hun kaarten is ingetekend. De oostelijke bedding heeft wel de nodige aandacht 
gekregen. Op 19e-eeuwse topografische kaarten staat ze aangegeven als ‘Oude Maar’, 
daarna heet ze – heel verwarrend! – Maarvliet. Na 1992 is ze letterlijk van de kaart 
verdwenen. De benaming ‘Maarvliet’ is vreemd, want deze waterloop heeft niets te maken 
met de gelijknamige grenssloot tussen Startenhuizen en Garsthuizen (en elders). De sloot is 
aan zijn naam gekomen doordat men hem beschouwde als de bovenloop van de 
Fivelbedding ten oosten van de Kooiplaats, die ook Maarvliet werd genoemd en op zijn beurt 
zijn naam ontleende aan de watergang die vanaf Krangeweer38 in het verlengde van het 
Kardingermaar naar het noordoosten liep. De ‘Oostelijke Fivel’ (het Oude Maar) vormde de 
grens tussen Garsthuizen en ’t Zandt.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Garsthuizervoorwerk aan 
de Dijkumerweg 

  

                                                      
37

  De Hiddingerzijl is omstreeks 1350 gelegd (Schroor en Meijering (2007) 76). 
38

  Ten zuidwesten van Stedum.  
39

  In Zwerven door Fivelgo 5 zullen we zien dat er een tijd is geweest waarin het Oude Maar de grens tussen 
Hunsingo en Fivelgo kan zijn geweest! 
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Na het leggen van de hierna te bespreken Zijldijk (1317) is, ter ontwatering van het 
voormalige buitendijkse land, in het verlengde van het Oude Maar de Dijksloot gegraven.40 
Door deze sloot stroomde het water noordwaarts. Dit bleef zo, totdat in 1453 de 
Oosterniezijl werd ‘binnengedijkt’. Sindsdien liep het water in de Dijksloot naar het zuiden.  

Ook de ligging en de verkaveling van het land dat bij het Garsthuizervoorwerk hoorde, 
maken het onwaarschijnlijk dat er een dijk langs de Dijksloot heeft gelegen. We zien op de 
kadasterkaart dat we in ‘voorwerksterland’ een binnendijks en een buitendijks deel kunnen 
onderscheiden. Het binnendijkse deel ligt ten westen van de Dijkumerweg, het buitendijkse 
ten oosten daarvan. Ook dat bestaat weer uit twee delen. Eerst is de buitendijkse kwelder 
tussen de Dijkumerweg en de kromme ‘Westelijke Fivel’ in gebruik genomen, later, dat wil 
zeggen na de aanleg van de Zijldijk in 1317, is het land tussen de ‘Westelijke en Oostelijke 
Fivel’ ingericht. Dat deel van het Feldwerder land wekt de indruk als één geheel te zijn 
verkaveld, zij het dat de kavellijnen wel op de Dijksloot, de centrale waterlossing van het 
ingepolderde gebied, verspringen.  

 
 

Het land van het Garsthuizervoorwerk 

Naar de kadastrale minuut van 1832 

. 

1 Dijkumerweg 
2 Wilkemaheerd 
3 ‘Westelijke Fivel’ 
4 Dijksloot 
5 ‘Oostelijke Fivel’ (Maarvliet) 
6 Oude Maar 
7 De Honderd

41
 

8 Westerweg 

Eerst is het buitendijkse land tussen de 
Dijkumerweg en de ‘Westelijke Fivel’ (3) in 
gebruik genomen; na de inpoldering van 1317 
volgde de inrichting van het land tussen 3 en 
5.  
 

 

De Dijksloot is de centrale tochtsloot van het ingepolderde land.  

Van de ‘Westelijke Fivel’ ontbreekt het zuidelijke stukje. Dit zal te maken hebben met het feit dat de 
Fivelboezem in verschillende fasen is ingepolderd. Het is geen toeval dat het zichtbare deel van de Westelijke 
Fivel ten noorden ligt van de dam waarmee in de tweede helft van de 13

e
 eeuw de Fivelbedding is afgesloten. 

De demping van de ten zuiden van de dam gelegen bedding en de verkaveling van het toen ingedijkte land 
dateren dus uit die tijd. Dat dit stukje bedding maar heel kort was, blijkt uit de hoogtekaart. Een vaag spoor 
daarop laat zien dat de ‘Westelijke Fivel’ van het Oude Maar aftakt op een punt dat c. 500 meter ten zuiden 
van De Wiel ligt. 
  

                                                      
40

  Rietema zag in de naam Dijksloot een bevestiging voor het bestaan hebben van zijn ‘dijk № 4’. 
41

  In het verleden werd ‘Honderd’ vaak met een ‘t’ op het eind gespeld.  
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Deze uitweiding over de inpoldering van het gebied ten oosten van de Dijkumerweg was 
nodig om te laten zien dat er geen reden is om aan te nemen dat er een dijk heeft gelegen 
tussen de Kooiplaats en de Wijnjetil. In Zwerven door Fivelgo 5 zullen we zien dat er ten 
zuiden van de Kooiplaats wel een zijl kan hebben gelegen.  

 

 

 

 

Hoogtesprongen bij Zijldijk 

1 Plaats van de Oosterniezijl  
2 Veronderstelde locatie van  de 
 Bos’ ‘Voorwerksterzijl’ 
3 Het Feldwerder voorwerk voorwerk  
 ‘Den Hoorn’.  
4 Olddijk.  

Het gebied met hogere 
bodemhoogten ten oosten van 
de Olddijk (nr. 4) is pas na de 
aanleg van die dijk (c. 1445) 
opgeslibd.  

 

Ook bij Zijldijk laat de hoogtekaart meerdere hoogtesprongen zien die het gevolg zijn van de 
afdamming van oude waterlopen. Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat in 1317 
tussen Oosternieland en Zijldijk een watergang is afgedamd die beschouwd kan worden als 
een van de beddingen van de Fivel en via welke water werd afgevoerd dat door 
verschillende maren in Fivelgo en Hunsingo oostwaarts stroomde. Het werd via de 
Oosterniezijl (nr. 1) geloosd op het toen nog open deel van de Fivelboezem. In 1453 is 
vervolgens bij Den Hoorn (nr. 3) een dijk gelegd die de buitenriet afsloot.42 Het water dat 
eerder via de Oosterniezijl werd geloosd, ging daarna naar het westen (Winsumerzijl) en 
zuiden (Slochterzijl) lopen. In Zwerven door Fivelgo 7 komt dit nader aan de orde.  

Ten noorden van het Zandtstervoorwerk (bij het cijfer 2 op het kaartje) loopt een watergang 
(de Leije of Leitocht) dood tegen de Zijldijk; in het verlengde daarvan zien we nog een stukje 
bedding dat bij Kolhol doodloopt tegen de omstreeks 1445 aangelegde Olddijk (nr. 4). 

Bos meende dat de Zijldijk uit 1266 dateert en dat de Olddijk in 1317 tot stand is gekomen. 
Volgens hem is op de plek waar de Zijldijk de Leije kruiste (nr. 2) in 1272 een zijl (de 
‘Voorwerksterzijl’) gebouwd.43 We hebben in het voorgaande gezien dat de in de kroniek van 
Wittewierum vermelde ‘zijl van 1272’ mogelijk in de dam heeft gelegen waarmee de 
Fivelbedding bij De Wiel is afgesloten, maar dat het ook mogelijk is dat met de ‘zijl van 1272’ 
de Omtedazijl in de Korendijk is bedoeld.  
  

                                                      
42

  GrA 708-71 reg.nr. 26 (1453). Ik kom daarop in Zwerven door Fivelgo 5 nog uitvoerig terug. 
43

  Bos-van Veen (1930) 27, 34 en 41. 
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Er is geen bewijs voor het bestaan hebben van Bos’ zijl in de Zijldijk. Op de hoogtekaart zie ik 
op deze plek alleen de sporen van een dijk, maar niets dat wijst op een ‘dijk-met-zijl’. Ten 
westen van het bedoelde punt ligt een 560 meter lange laagte met daarin de kromme 
bedding van de Leije. Ten oosten van de Zijldijk, in het westelijke deel van de strook tussen 
(de) Zijldijk en de Olddijk, ligt in het verlengde van de Leije wel een sloot, maar die ziet er 
niet uit als het spoor van een voormalige buitendijkse riet. De hoogtekaart doet daardoor 
vermoeden dat men in 1317, toen de Zijldijk werd aangelegd en de Oosterniezijl gebouwd, 
de Leije eenvoudig heeft afgedamd zonder een zijl te leggen. Dat was ook niet nodig en zelfs 
ongewenst. Voor het openhouden van de buitendijkse riet buiten de Oosterniezijl was het 
veel beter om zoveel mogelijk water via de Oosterniezijl te laten afstromen.  

We moeten ons in dit geval niet van de wijs laten brengen door de bedding die in het 
oostelijke deel van de strook tussen Zijldijk en Olddijk zichtbaar is en die een overblijfsel is 
van de waterloop die ten westen van Zijldijk ‘Leije’  heet. Aan de hand van de sporen op de 
hoogtekaart laat zich de vermoedelijke loop van de gebeurtenissen als volgt reconstrueren. 
In 1317 is de Zijldijk gelegd en zijn twee oude waterlopen afgedamd, de Leije en de Fivel. 
Alleen in (of liever: naast) de noordelijke (de Fivel, later Maarvliet genoemd) werd een zijl 
gebouwd (de Oosterniezijl). De zuidelijke, de Leije, liep sindsdien dood tegen de Zijldijk. Het 
water ervan stroomde na de afdamming via Honderd naar het Oude Maar om bij de 
Kooiplaats in de oude Fivel (Maarvliet) uit te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoor van de Leije 
tussen Kolholsterweg 3 

en 5 
 

 

Omstreeks 1445 is 1300 meter ten oosten van de Zijldijk de Olddijk aangelegd. In de periode 
tussen 1317 en 1445 is in de westelijke helft van de strook tussen de Zijldijk en de Olddijk 
zoveel slib afgezet, dat de oude bedding van de Leije is verdwenen. In de oostelijke helft van 
de strook bleef deze echter zichtbaar. Doordat ook dit stukje bedding geen water meer 
voerde, kon het omstreeks 1445 zonder meer worden afgedamd.44 Dat zal de reden zijn 
waarom aan de buitenzijde van de Olddijk elk spoor van een buitendijkse riet ontbreekt.  

                                                      
44

  Dat de plek waar de Olddijk de Leije kruiste een zwakke plek was, bleek in 1453. Zie daarvoor de kadertekst 
‘Een gemeenschappelijke dijk bij Kolhol’ in #Zwerven door Fivelgo 6, 77-79.  
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Hoogteverschil ter 
weerszijden van de 
Olddijk 

 

 

De Olddijk is omstreeks 1445 aangelegd. Het ten oosten daarvan gelegen land ligt c. 50 cm 
hoger dan dat ten westen van de dijk en is na de Kerstvloed van 1717 bedijkt. Op het kaartje 
is goed te zien dat het Zandtstervoorwerk op een gebogen kwelderwal ligt die ‘meebuigt’ 
met de voormalige loop van de Leije. Van die oude bedding zijn bij Zijldijk en Kolhol 
afgedamde stukken te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogteverschillen bij 
Holwierde 
 

 

Het reliëf bij Holwierde is in Zwerven door Fivelgo 3 al uitvoerig besproken. De blauwe vlek 
ten westen van Feldwerd (Oldenklooster) is een bij de bedding van het Leimaar behorende 
laagte die qua vorm meer de indruk wekt te zijn ontstaan door een natuurlijk proces dan het 



4   Fivelgo 
 
 

29 
 

gevolg te zijn van doelbewuste afdamming van een priel. Deze laagte zou de stilstaande 
waterplas (‘stagnum’) kunnen zijn waarvan sprake is in de Vita Hathebrandi.  

Onduidelijk is de situatie ten zuiden van het kloosterterrein. Daar zien we een langgerekte 
smalle laagte die kan zijn ontstaan door afdamming van de Kleine Heekt (nu 
Kloosterlagemaar) ter plaatse van het klooster. Feldwerd is gesticht op de oostelijke 
oeverwal van de Kleine Heekt; het is denkbaar dat de kloosterlingen deze waterloop kort na 
de stichting van de abdij Feldwerd hebben afgedamd.  

Het vierkante kloosterterrein ligt met zijn zuidwestelijke hoek in de bedding van de Kleine 
Heekt. Van betekenis is het niet, maar opmerkelijk is wel dat ook de zuidwestelijke hoek van 
het zestiende-eeuwse borgterrein van Harssens op dezelfde manier in een oude bedding ligt. 
In dat geval gaat het om de door het Dwarsdiep afgesneden lus van de Hunze ten zuiden van 
Adorp. 

 

Ik besluit dit incomplete overzicht van hoogtesprongen met twee plaatjes van de 
inpolderingen van de Dollard en die aan de Ommelander Waddenkust. 
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5 Oldambt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polderdijken in de voormalige Dollard 
 

 

De Dollard bereikte in de 16e eeuw zijn grootste omvang. Kort daarna is een begin gemaakt 
met het terugwinnen van het verloren gegane land. De op deze uitsnede zichtbare 
polderdijken dateren uit de periode 1626-1924. Bij elke bedijking was het nieuw 
ingepolderde land wat hoger dan dat van de oudere polder.  
 
 

6 Ommelanden  

Tot slot: de AHN-hoogtekaart laat zien hoe de achtereenvolgende bedijkingen van de 
kwelders aan de Waddenkust tot duidelijke hoogtesprongen hebben geleid. In het bijzonder 
de opslibbing buiten de huidige zeedijk is opvallend hoog.  


