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Hoofdstuk 1 
 
Inleiding 
 
1.1: Aanleiding tot het onderzoek 
 
1.1.1: Hunzevisie 2030 
 
Met de steun van het Wereld Natuur Fonds lanceerden Stichting Het Groninger Landschap en 
Stichting Het Drentse Landschap in 1995 het gezamenlijke voornemen om nieuwe natuur in 
het tot dan toe overwegend agrarisch georiënteerde stroomdal van de Hunze te ontwikkelen, 
waarmee de kiem voor de eerste Hunzevisie werd gelegd.1 In een periode van ruim twintig jaar is 
er circa 3000 hectare van de beoogde 7115 hectare (meest natte) natuur langs de boorden van 
de beek in zowel de provincie Drenthe als het Groningse Zuidlaardermeergebied gerealiseerd.2  
 
In 2014 zijn de resultaten van de ingrepen uit de eerste visie geëvalueerd en nieuwe speerpunten 
geformuleerd door middel van een nieuw visiedocument waarin de samenwerking tussen de 
voornoemde partijen en de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe (wederom) 
is aangegaan. Het belangrijkste uitgangspunt in dit beleidsdocument wordt gevormd door de 
overkoepelende benadering. Waar de ontwikkeling van nieuwe natuur in de eerste visie binnen 
enkele kerngebieden werd geïnitieerd, is de blik in de nieuwe visie op het complete stroomdal 
– van de brongebieden in Drenthe tot de monding bij de Waddenzee – gericht.3 Ook nu vormt de 
ontwikkeling van nieuwe natuur in het oude rivierdal de kern van dit tot 2030 reikende vergezicht, 
waarbij de missende schakels tussen de tot op heden ingerichte natuurgebieden verbonden dienen 
te worden. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor de combinatie van natuurwaarden met 
cultuurlandschapselementen, kwalitatief waterbeheer, duurzame landbouw en toeristisch gebruik.4  
 
Binnen Stichting Het Groninger Landschap is het plan opgevat om de voormalige loop van de 
Hunze – welke grotendeels is gekanaliseerd en verdwenen – te reconstrueren binnen het 
ruimtelijk weefsel van de stad Groningen en de Gorechtpolders, kortweg het stroomgebied van 
het oude rivierdal tussen het Zuidlaardermeer en de Koningslaagte. Om de missende schakels 
in het stroomlint te kunnen herstellen en daarmee een natuurlijke loop van bron tot monding te 
bewerkstelligen, is door voornoemde organisatie de vraag voorgelegd om fysisch-geografisch 
onderzoek uit te voeren naar de geogenetische ontstaanswijze en bodemkundige opbouw van 
het Gorechter Hunzestroomdal, waarin specifiek ruimte is gereserveerd voor de reconstructie van 
de historische meanderstructuren in het gebied. Dit om een afweging te kunnen maken welke 
trajecten voor een eventuele reconstructie in aanmerking komen. 
 
Naast het dienen van een maatschappelijk doel is het ook vanuit wetenschappelijk perspectief 
interessant om onderzoek naar voornoemde vraagstukken te verrichten. De aanwezige kennis 
over de oude loop van de Hunze in het Groningse gedeelte van het stroomdal vormt namelijk 
een lacune binnen het vakgebied van de fysische geografie.5  
 

                                                             
1 Glastra et al., 1995. 
2 Stichting Het Groninger Landschap et al., 2014, 11. 
3 Idem, 3, 16. 
4 Ibidem. 
5 Schrijer & Vos, 2004; De Ruyter, 2015. 
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Het onderzoek in de periode 1830 – 1950 
 
Het waren de medicus Dr. G.A. Acker Stratingh en de aan het Kadaster verbonden landmeter 
J.A. Smit van der Vegt, die reeds in het jaar 1837 de ‘Kaart van de Provincie Groningen, met 
aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat, en vele voor de geschiedenis van haren 
bodem belangrijke bijzonderheden’ met een toelichtend boekwerk in het jaar 1839 uitbrachten, 
waarin verscheidene passages over het Gorechter Hunzedal en de Hondsrug staan opgenomen 
(afbeelding 1.1).10,11 Deze publicatie vormt in feite een synthese van historisch onderzoek en 
natuurwetenschappelijke waarnemingen op basis van eigen bevindingen. 
 
Acker Stratingh heeft in het midden van de 19e eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
onderzoek naar de geologische en de bodemkundige gesteldheid van de provincie Groningen. 
In 1839 verscheen (in samenwerking met medicus Dr. R. Westerhoff) een publicatie over de 
‘Natuurlijke historie der provincie Groningen, hoofdzakelijk eene geologische en natuurkundige 
beschouwing van den bodem bevattende’.12 Ook nu zijn enkele frasen over het stroomdal van 
de Hunze in het Gorecht en de aangrenzende Hondsrug opgenomen. Deze bevindingen zijn op 
eigen waarnemingen gebaseerd, waarbij het landschap de voornaamste bron heeft gevormd.    
 
In 1844 verscheen een artikel in de Groninger Volks-Almanak ‘over den ouden loop der Hunse, 
langs de Koningslaagte, bij Selwerd’. Acker Stratingh schrijft een uitgebreid relaas over de oude 
loop van de rivier op de grens van het oude Gorecht en Ubbega, waarin de waterstaatshistorie 
in het gebied nadrukkelijk wordt belicht. In de analyse van de auteur passeren enkele oorkonden 
de revue, hoewel de eigen perceptie van het landschap wederom centraal staat.13     
  

Afbeelding 1.1: Uitsnede van de ‘Kaart der grondgesteldheid der provincie Groningen’ van G.A. Acker Stratingh en 
J.A. Smit van der Vegt uit 1837. In feite vormt dit blad een vroege voorloper van de Geologische Kaart van Nederland, 
zoals deze door de Rijks Geologische Dienst is vervaardigd. Groningen is gelegen op de uitloper van de Hondsrug, 
met de rivierdalen van de Drentsche Aa en de Hunze aan weerszijden. De gele kleur beeld het zand uit, terwijl de 
klei en het veen als respectievelijk blauw en grijs worden uitgebeeld. Bron: Schroor, 2009, 6.  
                                                             
10 Schroor, 2009, 6. 
11 Acker Stratingh & Smit van der Vegt, 1839. 
12 Acker Stratingh & Westerhoff, 1839. 
13 Acker Stratingh, 1844, 74-84. 
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1.1.2: Kloosterterrein Jesse  
 
Daarnaast is er in deze scriptie historisch-geografisch onderzoek verricht naar de positie en 
omvang van het Esser corpus- en provincieland en de ontwikkeling van het grondbezit en  
–gebruik in beide gebieden tussen 1215 en 1766, wederom in opdracht van voornoemde stichting.  
 
In de afgelopen decennia is de buurtschap Essen – en daarmee het omliggende bezit van het oude 
klooster(terrein) – aanzienlijk gedecimeerd door de uitleglocaties van Groningen en Haren in de 
vorm van woonwijken, sportvelden en industriële complexen.6,7 Naast ontwikkeling en beheer van 
natuurterreinen rekent de stichting het behoud van waardevol cultureel erfgoed eveneens tot de 
peilers van haar beleid. In 2015 is het centraal gelegen deel van het kloosterterrein door de 
toenmalige eigenaresse aan de stichting overgedragen. Dit om aantasting van de locatie door 
eventuele toekomstige nieuwbouw te voorkomen. Het behoud en beheer van dit 800 jaar oude 
archeologische monument lijkt door het besluit verzekerd te zijn.8 De stichting acht het van belang 
om inzicht te verkrijgen in de cultuurlandschappelijke ontwikkeling van het kloosterterrein en haar 
oude territorium. Dit om de relatie tussen het klooster en het Hunzedal aan te tonen, waardoor een 
invulling kan worden gegeven aan de cultuurlandschappelijke peiler uit de Hunzevisie 2030.9  
 
De vondst van enkele oude schetskaarten in het archief van de administratie der Provincielanden 
doet een nieuw licht op de locatie en omvang van Jesses corpusland en het Esser provincieland 
werpen. Beiden blijken uiteindelijk een veel groter oppervlak te beslaan dan tot op heden in het 
wetenschappelijke vakgebied van de historische geografie werd aangenomen, waarbij het bezit 
zelfs in het stroomdal van de Hunze was gelegen en zich tot voorbij de rivier heeft uitgestrekt.  
Het bijzondere karakter van de voornoemde bronmaterialen heeft er dan ook toe geleid dat er 
een aanzienlijk hoeveelheid ruimte is vrijgemaakt voor deze thematiek binnen de scriptie. De 
wetenschappelijke aanleiding vormt de belangrijkste reden voor deze afweging, aangezien de 
resultaten een vernieuwde bijdrage leveren aan het vakgebied van de historische geografie en de 
discussie over de Noord-Nederlandse kloostercorpora en Groninger Provincielanden in het bijzonder.       
 
1.2: Stand van het onderzoek 
 
1.2.1: Het Gorechter Hunzedal  
 
Tot op heden zijn er over de geogenese, bodemkundige opbouw, archeologie en historische 
geografie van het Gorechter Hunzedal de nodige wetenschappelijke publicaties verschenen. 
Daarom is er voor gekozen om de gezaghebbende literaire werken met betreffende auteurs in 
zowel een chronologische als thematische volgorde te behandelen.  
   
In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw waren het vooral agrariërs, waterstaatsingenieurs 
en artsen die over het landschap van het Gorechter Hunzedal en het waterstaatsverleden van de 
rivier de Hunze hebben gepubliceerd. Door het verzamelen, beschrijven en becommentariëren 
van oude bronmaterialen gaven deze onderzoekers een interpretatie aan de hen ter beschikking 
staande stukken, welke hoofdzakelijk archivalia betroffen. De eigen waarneembare werkelijkheid 
van het fysieke landschap nam in dit tijdperk eveneens een belangrijke plaats in binnen het 
pionieronderzoek. Onderzoek vanuit gespecialiseerde wetenschappelijke vakgebieden begon 
plaats te vinden vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

                                                             
6 Schroor, 2009, 62-63. 
7 Bosch Slabbers et al., 2003, 20-22. 
8 Van der Eijk, 2015, 8-9. 
9 Stichting Het Groninger Landschap et al., 2014, 19-20.  
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Afbeelding 1.3: Uitsnede van de kaart der ‘Voormalige Zylvestenyen en Dykrechten in de Provincie Groningen 
1:100.000’. Afgebeeld staan het Scharmerzijlvest (roze) en het Aduarder Zijlvest (groen), waarin de benedenstroomse 
gebieden van de Hunze en Drentsche Aa zijn gelegen. Bron: Kooper, 1939. 
 
Het onderzoek vanaf circa 1950  
 
Waar het onderzoek naar de landschapsontwikkeling van het Gorechter Hunzedal en de oude 
loop van de rivier tot aan de tweede helft van de 20e eeuw hoofdzakelijk vorm werd gegeven 
door pionieronderzoek, daar ontwikkelden zich in de volgende jaren diverse wetenschappelijke 
disciplines zoals de geologie, bodemkunde, archeologie en historische geografie.  
 
Bodemkundig onderzoek 
 
Het zijn voornamelijk de landbouwingenieurs van de Stichting voor Bodemkartering geweest 
die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan het bodemkundig onderzoek binnen het dal 
van de Hunze. De publicatie van Dr. ir. L.A.H. de Smet over ‘De bodem van Groningen’ uit 1965 
was de eerste in een reeks studies, waarin de pedogenetische onstaanswijze van het Gorechter 
stroomdal en de morfologische geschiedenis van de rivier de Hunze op hoofdlijnen is belicht.17 
Het werk vormt een toelichting op het eerste blad van de ‘Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:200.000’ uit hetzelfde jaartal. Stiboka was een onderdeel van het ministerie van Landbouw, 
welke als primaire doel had om bodemkarteringen uit te voeren om inzicht te verkrijgen in de 
kwaliteit van de grond ter verbetering van de agrarische ontwikkeling.      
 
In het jaar 1973 verscheen aan de hand van ing. A.E. Klungel onder auspiciën van Stiboka de 
‘Bodemkaart van Nederland, Blad 7 West, Groningen schaal 1:50.000’. Dit blad maakte deel uit 
van de landsdekkende bodemkaart, welke tot halverwege de jaren ’90 in delen is vervaardigd, 
en kende een toelichtend boekwerk. Een groot gedeelte van de bodem in het Gorechter Hunzedal 
werd in kaart gebracht, zij het een stuk gedetailleerder dan in het voornoemde werk. Tevens is 
een beschrijving van de bodemvorming en riviermorfologie in het stroomdal gegeven.18 

                                                             
17 De Smet, 1965. 
18 Stichting voor Bodemkartering, 1973. 
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De Groninger kleiboer P.M. Bos uit het Zandster Voorwerk is voornamelijk bekend geworden 
door zijn volhardende zoektocht naar de relicten en overblijfselen van de middeleeuwse Fivel, 
waarbij zijn belangstelling evenzeer uitging naar de loop van de Hunze. Bos ondernam in 1916 
verschillende excursies langs de boorden van laatstgenoemde rivier, waarbij het veldonderzoek 
naar sporen in het landschap de basis vormde voor zijn inspanningen.14 De belangstelling voor 
de oude loop was secundair, gezien hij gefascineerd was geraakt door het idee dat de Fivel een 
aansluiting zou hebben gekend op de bovenloop van de Hunze ter hoogte van het Foxholster-
meer. Na het overlijden van Bos heeft de waterstaatkundig ingenieur J. van Veen, onder andere 
bekend van het Deltaplan, zijn aantekeningen als bundel uitgebracht, getiteld ‘De Fivel en hare 
verzanding’.15 Deze in 1930 verschenen publicatie handelt over de waterstaatsgeschiedenis van 
beide rivieren, waarbij de waarneembare werkelijkheid in het landschap voor Bos de voornaamste 
bron vormde. De bijgevoegde ‘Kaart van den voormaligen Fivelstroom en oude dijken’ geeft 
de zijlen, dijken en oude geulen van de Fivel en Hunze weer, zoals deze op Bos’ waarnemingen 
in het veld zijn gebaseerd (afbeelding 1.2).  
 

Afbeelding 1.2: Uitsnede van de ‘Kaart van den voormaligen Fivelstroom en oude dijken’, waarin de lopen van de 
rivieren Hunze en Fivel staat ingetekend, op basis van Bos zijn veldwaarnemingen. Er zou een verbinding tussen 
beide waterlopen hebben bestaan waarbij het Foxholstermeer de koppeling vormde. Bron: Bos & Van Veen, 1930. 
 
De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat – J. Kooper – publiceerde in het jaar 1939 een 
standaardwerk, waarin een compleet beeld van de waterstaatsgeschiedenis binnen de provincie 
Groningen wordt geschetst. Hoewel hij hoofdzakelijk een helder overzicht van de zijl- en dijk-
vesten en hun geschiedenis heeft vervaardigd aan de hand van verschillende oorkonden, is er 
eveneens ruimte gereserveerd voor een geo(morfo)logisch, archeologisch en bodemkundig 
overzicht.16 Feitelijk was Kooper de eerste onderzoeker die zich grondig in het waterstaatsverleden 
van het Gorechter Hunzedal heeft verdiept, waarbij de reeds bestaande kennis en inzichten over 
de thematiek bijeen werden gebracht. Aan de hand van vele tekeningen en kaarten bracht hij de 
zijlvesten, dijkrechten, sluizen, kades en waterlopen in beeld, waarbij er mede een aparte plek 
was ingeruimd voor het benedenstroomse gebied van de Hunze en Drentsche Aa (afbeelding 1.3).  
                                                             
14 Overdiep et al., 1997, 7. 
15 Bos & Van Veen, 1930. 
16 Kooper, 1939. 
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Een jaar later was de Provinciale Planologische Dienst van Groningen gestart met inventarisatie 
en kartering van de geomorfologische gesteldheid in het gewest in het kader van het ‘Integrale 
Structuurplan voor het Noorden des Lands’, welke als basis voor de latere Streekplannen diende 
te fungeren. Aan de hand van F.L. Snijders verscheen in 1985 de rapportage ‘Fysische geografie 
in de provincie Groningen’ met bijbehorende kaartbladen. Het document bracht de gesteldheid 
van de bodem en morfologie uitgebreid in kaart binnen het provinciale grondgebied en daarmee 
eveneens het Gorechter Hunzedal met zijn bijbehorende rivier (afbeelding 1.4).22     
 
Geologisch onderzoek 
 
Waar voornoemde publicaties van Stiboka, Roeleveld en de PPD hoofdzakelijk de morfologische 
en pedogenetische onstaanswijze van het onderzoeksgebied behandelen, daar verscheen de eerste 
gezaghebbende geologische publicatie over de ondergrond van het Hunzedal in het jaar 1975. 
Dr. W.H. Zagwijn en Dr. C.J. van Staalduinen brachten namens de Rijks Geologische Dienst de 
eerste ‘Geologische overzichtskaart van Nederland schaal 1:600.000’ met toelichting uit (afbeelding 
1.5). Ondanks het gegeven dat er relatief weinig over de geogenese van het Gorechter Hunzedal 
is geschreven in het werk, wordt de voormalige lithostratigrafische indeling – zoals deze tot aan 
1 januari 2000 in het vakgebied van de geologie werd gehanteerd – duidelijk uiteengezet.23 
 
In 1986 verscheen het overzichtswerk ‘Nederland in het Holoceen’, wederom aan de hand van 
Dr. W.H. Zagwijn onder auspiciën van de Rijks Geologische Dienst, waarin de lithostratigrafische 
indeling van het Holoceen nader wordt belicht. Voor het eerst is er een serie van tien schetsmatige 
paleo-geografische kaarten met schaal 1:500.000 in het vakgebied gepubliceerd, welke de basis 
hebben gevormd voor de latere gezaghebbende publicaties van De Mulder en Vos in het eerste 
decennium van de 21e eeuw. De holocene vorming van het onderzoeksgebied is uitgelicht op 
hoofdlijnen, net als in voornoemde publicatie.24  
 

Afbeelding 1.5: Uitsnede van de ‘Overzichtskaart toegepaste geologie schaal 1:600.000’, met weergave van de 
afzettingen op het Groninger land en het Gorechter Hunzedal. Bron: Zagwijn, 1975. 

                                                             
22 Snijders, 1985. 
23 Zagwijn & Van Staalduinen, 1975. 
24 Zagwijn, 1986. 
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In dezelfde reeks werden tevens drie andere bodemkaarten met appendices vervaardigd, welke 
het gebied van het Gorechter Hunzedal bestreken. Het betroffen ‘12 Oost Assen’ door ir. J. Stolp 
in 1977, ‘7 Oost Groningen’ door ing. A.E. Clingeborg (voorheen Klungel) in 1986 en ‘12 West 
Assen’ door P.C. Kuijer, in opdracht van het Staring Centrum (als rechtsopvolger van Stiboka) 
in 1991.19 
 
Hoewel Stiboka en SC-DLO hoofdzakelijk karteerden om de kwaliteit van de bodem vast te 
stellen ten behoeve van landbouwkundige doeleinden, zijn er ook specialistische karteringen 
uitgevoerd in het kader van stadsuitbreidingen, landinrichtingen en ruilverkavelingen binnen 
het Gorechter Hunzedal in de periode 1948-1989. Deze bladen kenden een gedetailleerdere 
schaal van 1:10.000 of 1:15.000. Incidenteel werd schaal 1:5.000 gehanteerd, in het kader van 
uitleglocaties. De appendices zijn doorgaans uitgebreider van aard en brengen de kwaliteiten 
en kenmerken van de bodem nog specifieker in beeld dan voorschreven landsdekkende reeks.20 
 
Het in 1974 verschenen proefschrift van de fysisch-geograaf en latere hoogleraar W. Roeleveld 
over de bodemkundige en geologische opbouw van het Groningse kustgebied in het Holoceen, 
getiteld ‘The Groningen Coastal Area’, wordt nog steeds als een gezaghebbend werk binnen de 
vakgebieden van de bodemkunde en geologie beschouwd, ondanks het gegeven dat de nodige 
beweringen door nieuwe wetenschappelijke theorieën als het moderne kustgenesemodel en de 
herziene lithostratigrafische indeling als achterhaald moeten worden beschouwd. In zijn werk 
wordt een beeld geschetst hoe de landschappelijke vorming in het Gorechter Hunzedal en het 
stroomdal van de rivier plaats hebben gevonden, waarin er mede ruimte is gereserveerd voor het 
belichten van de occupatiegeschiedenis binnen het studiegebied.21     
 

Afbeelding 1.4: Uitsnede van de ‘Fysisch geografische kaart van de Provincie Groningen, blad 5’, met weergave 
van het Gorechter Hunzestroomdal ten oosten van Haren en westen van Engelbert. Bron: Snijders, 1985. 
                                                             
19 Stichting voor Bodemkartering, 1977, 12 Oost Assen; Stichting voor Bodemkartering, 1986, 7 Oost Groningen; 
Staring Centrum, 1991, 12 West Assen. 
20 ‘Stadsuitbreiding Groningen Noord en West schaal 1:5000’ (Schut, 1948); ‘Stadsuitbreiding Groningen Zuid-
Oost schaal 1:5000’ (Veenenbos & Van der Knaap, 1955); ‘Stadsuitbreiding Groningen-Noorddijk schaal 
1:10.000’ (Van den Hurk, 1967); ‘Ruilverkaveling Harkstede schaal 1:15.000’ (Kamping et al., 1970); 
‘Ruilverkaveling Sauwerd schaal 1:15.000’ (Van Dodewaard & Rutten, 1982); ‘Landinrichting Haren schaal 
1:10.000’ (Van Dodewaard & Kiestra, 1989).   
21 Roeleveld, 1974. 
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Er worden de nodige inzichten in de laat-holocene meanderstructuren van de rivier verschaft, 
welke van waarde zijn gebleken voor het reconstrueren van de historische meanderpatronen in 
de stedelijke zone. Ook is het mogelijk gebleken om aan de hand van de resultaten een globale 
datering te vervaardigen voor de opengelegen en dichtgeslibde meanders van het laat-holocene 
riviersysteem, hoewel deze bediscussieerd wordt in het wetenschappelijk discours (paragraaf 4.2).  
 
Het in twee delen verschenen boek ‘Opgravingen bij Midlaren’, dat in 2008 onder redactie van 
Dr. J.A.W. Nicolay is uitgebracht door het Groninger Instituut voor Archeologie, handelt over 
de opgravingen die van september 2003 tot augustus 2004 op de site van De Bloemert in de nabije 
omgeving van het Zuidlaardermeer in de provincie Drenthe zijn uitgevoerd. In beide delen wordt 
ruime aandacht besteed aan de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het Hunzedal en zijn rivier, 
waarbij ook het Gorechter deel uitgebreid wordt behandeld. Het onderzoek naar de geogenese 
kent een interdisciplinair karakter, waarbij methoden uit het vakgebied van de archeologie worden 
gecombineerd met geologische en paleo-ecologische methoden.32  
 
Historisch-geografisch onderzoek 
 
Binnen het vakgebied van de historische geografie zijn slechts enkele publicaties verschenen 
over het Gorechter Hunzestroomdal waarin de relatie tussen het natuurlijke landschap en het 
door antropogene invloeden vormgegeven cultuurlandschap is belicht. Het was de aan het Neder-
saksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Dr. G. Smit, die in 1973 een artikel 
in de ‘Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland’  publiceerde 
met de titel ‘Over de historische geografie van Onnen’. Vele natuur- en cultuurlandschappelijke 
elementen in de marke Onnen worden van een nadere aanduiding voorzien, waarbij een relatie 
tussen de aanwezige toponiemen en de eventuele menselijke invloeden wordt gelegd.33 In 1975 
verscheen er wederom een artikel van zijn hand in voornoemd tijdschrift, waarin de vorming van 
de natuur- en cultuurlandschapselementen in de aangrenzende marke van Haren worden belicht. 
Wederom door een relatie met de aanwezige veldnamen en (eventuele) menselijke invloeden te 
leggen en deze van een nadere betekenis te voorzien.34 Hoewel een studie naar de aangrenzende 
buurtschap Essen ontbreekt, blijken de toponiemen uit voornoemde marken veelvuldig overeen-
komsten te vertonen met de Esser veldnamen.  
 
De dissertatie van W.A. Ligtendag uit 1994, met als titel ‘De Wolden en het water’, betreft een 
historisch-geografisch vormgegeven onderzoek naar de landschaps- en waterstaatsontwikkeling in 
het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de Volle Middeleeuwen tot aan circa 1870, 
waarin de antropogene invloed op het natuurlijke landschap in het Wold-deel van het Gorechter 
Hunzedal en Fivelingo wordt beschreven. De onderzoeker baseert zich hierbij hoofdzakelijk op 
archivalisch bronmateriaal, hoewel er eveneens geologische, bodemkundige, paleo-ecologische, 
toponymische en historische bronnen zijn geraadpleegd. Het proefschrift kent dan ook een 
hoge mate van interdisciplinariteit.35 
 
Onder redactie van mr. Dr. G. Overdiep en Dr. ir. J.H.N. Elerie werd in 1997 een publieksboek 
over de Hunze uitgebracht met als titel ‘Tien eeuwen Hunze, renaissance van een oerstroomdal’.36  
 
                                                             
32 Nicolay et al., 2008a; Idem, 2008b. 
33 Smit, 1973. 
34 Idem, 1975. 
35 Ligtendag, 1995. Het betreft de handelsuitgave van het op 14 april 1994 aan de Universiteit van Amsterdam 
verdedigde proefschrift. 
36 Overdiep et al., 1997. 
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Wederom bracht de Rijks Geologische Dienst in 1990 de ‘Geologische Kaart van Nederland 
Assen West (12W) en Assen Oost (12O)’ uit, zij het op een fijnere schaal van 1:50.000. Drs. 
J.H.A. Bosch schreef het toelichtende boekwerk dat de grondslag vormt voor de betreffende 
kaartbladen. Er zijn de nodige passages over de geologische ontstaanswijze en lithostratigrafische 
opbouw van het Hunzestroomdal in Drenthe en Groningen opgenomen, waarbij het Gorechter 
deel eveneens wordt beschreven.25 De publicatie betreft een onderdeel van een uitgebreidere reeks, 
zij het dat er nimmer een landsdekkend overzicht van de betreffende kaartbladen is vervaardigd, 
waardoor de kaartbladen Groningen West (7W) en Groningen Oost (7O) ontbreken. Oorzaak 
vormde de opheffing van de Rijks Geologische Dienst in 1997. Deze dienst ging op in TNO, 
de organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.26 
 
Door de invoering van het kustgenesemodel, welke het oude transgressie-regressiemodel in het 
wetenschappelijke vakgebied van de fysische-geografie verving, werd ook de lithostratigrafische 
indeling zoals deze sinds de publicatie van Zagwijn & Van Staalduinen (1975) door de RGD werd 
gehanteerd, verlaten.27 Prof. dr. E. De Mulder bracht in 2003 namens TNO de gezaghebbende 
publicatie ‘De ondergrond van Nederland’ uit, waarin de herziene lithostratigrafische indeling 
is gedefinieerd en beschreven, en een reeks vernieuwende paleo-geografische kaarten van de 
Nederlandse ondergrond is opgenomen. De kwartaire tijdsvakken kennen elk een uitgebreide 
toelichting, waarin ook de geogenese van het Hunzedal en zijn rivier uiteen wordt gezet.28   
 
Het waren drs. P.C. Vos en Prof. dr. J. Bazelmans die in 2011 de ‘Atlas van Nederland in het 
Holoceen’ uitbrachten, waarin een nieuwe reeks paleo-geografische kaarten met een uitgebreidere 
beschrijving per tijdseenheid is vervaardigd. In feite bouwt het werk voort op dat van Zagwijn 
(1986) en De Mulder (2003). Hoewel de holocene vorming van het Gorechter stroomdal en de 
morfologische eigenschappen in het stroomgebied van de rivier kort worden aangestipt, zijn het  
de kaarten die een helder beeld van de geogenese doen verschaffen in het onderzoeksgebied.29  
 
Recentelijk – op 10 juni 2015 – promoveerde P.C. Vos op het proefschrift ‘Origin of the Dutch 
coastal landscape’. Dit proefschrift geeft een beschrijving van de paleo-geografische ontwikkeling 
van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De aanleiding voor het verschijnen van dit 
werk vormde het directe verlangen om de totstandkoming van de reeks paleo-geografische kaarten 
uit het voornoemde publieksboek uitgebreider toe te lichten. Aan de hand van enkele hernieuwde 
paleo-geografische bladen wordt de geogenese van het Hunze-estuarium en de achterliggende 
getijdenkreek in de loop van het Holoceen beschreven, waarbij een gewijzigde zeespiegelcurve 
voor het Noord-Nederlandse kustgebied als onderbouwing fungeert (afbeelding 1.6).30    
 
Archeologisch onderzoek 
 
Naast bodemkundige en geologische publicaties zijn er tevens enkele archeologische rapportages 
verschenen over het meandergedrag van de Hunze binnen de stad Groningen en het kleigebied van 
het Gorechter Hunzedal. Deze in het vakblad ‘Hervonden Stad’ gepubiceerde artikelen van drs. 
G.L.G.A. Kortekaas betreffen de resultaten van opgravingen die in het kader van de industriële 
uitleglocaties aan de oostzijde van de stad zijn uitgevoerd en tussen 1999 en 2008 zijn beschreven.31  
                                                             
25 Bosch, 1990. 
26 http://www.vakbladgeotechniek.nl/sites/default/files/pdf/archief/artikelen/nr3-jr12-Geotechniek-
Afzettingen.pdf Geraadpleegd op 8-11-2015. 
27 Van Zijverden & De Moor, 2014, 25. 
28 De Mulder et al., 2003. 
29 Vos & Bazelmans, 2011. 
30 Vos, 2015. 
31 Kortekaas, 1999; Idem, 2000; Idem, 2002; Idem, 2003; Idem, 2008.  
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1.2.2: Het Esser corpus- en provincieland  
 
Vooralsnog is er over de geografische locatie en omvang van het Esser corpus- en provincieland 
met de aanverwante ontwikkeling in het grondgebruik en grondbezit tussen 1215 en 1766 slechts 
een geringe hoeveelheid literatuur van wetenschappelijk niveau gepubliceerd. Het waren veelal 
geïnteresseerde oudheidkundigen die zich tot de jaren ’20 van de vorige eeuw in deze materie 
hebben verdiept door het bestuderen van archivalische bronnen. Waar tot deze tijd voornamelijk 
pionieronderzoek werd bedreven, daar deed zich in de volgende jaren een kentering voor. Door 
de opkomst van het archiefwezen en de vakgebieden van de geschiedenis en geografie werd er 
specialistisch wetenschappelijk onderzoek verricht, hoofdzakelijk door geschoolde archivarissen, 
historici en sociaal-geografen. Zonder volledigheid na te willen streven, worden de voornaamste 
wetenschappelijke publicaties met bijbehorende auteurs in chronologische volgorde toegelicht.  
 
Het onderzoek in de periode 1840 – 1920 
 
Als eerste auteur dient de jurist en archivaris jhr. mr. H.O. Feith sr. te worden benoemd. Deze 
vroege telg uit de gelijknamige archivarissen-dynastie bracht in 1840 een publicatie uit met de 
titel: Over de karspellasten van Grijpskerk. Binnen dit werk is een in 1721 door de Staten van 
Stad & Lande opgestelde Verpondingslijst als bron aangehaald, waarin het aantal grazen van de 
belastingplichtige landerijen in de Provincie Groningen wordt opgesomd. Binnen het ‘Gooregt’ 
wordt gesproken over het Esser corpus met zijn hoogland, middenland en laagland, terwijl het 
Esser Nieuwland eveneens onder een aparte post wordt gebracht (tabel 1.1).39 De cijfers geven 
echter geen realistisch beeld weer van de tot het voormalige corpusland behorende oppervlakte, 
aangezien sommige landerijen werden vrijgesteld van deze grondbelasting. Stukken land met 
een omvang van een kwart hectare of kleiner zijn niet aangeslagen. Relatief kleine landgebruikers 
en bezitters konden zich dan ook onttrekken aan de waarneming.40 Hetzelfde principe is eveneens 
van toepassing met betrekking tot het opgemaakte en bewaard gebleven Verpondingsregister uit 
1630.41 Het aangebrachte onderscheid binnen het corpus met aparte vermelding van het Esser 
Nieuwland is echter – naar later in hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 zal blijken – interessant te noemen, 
hoewel een geografische aanduiding van deze landerijen ontbreekt. 
 

 
Tabel 1.1: Uitsnede van de uit 1721 stammende en in opdracht van de Staten van Stad & Lande opgemaakte 
Verpondingslijst, waarin zowel het Esser corpus- als Esser Nieuwland middels een aparte vermelding staan 
ingeboekt. Bron: Feith, H.O., 1840, 134.  
 

                                                             
39 Feith, H.O., 1840, 134. 
40 Paping, 2001, 322, 328. 
41 Ibidem. 

10 
 

Het betreft een benaderbaar overzichtswerk waarin de geogenetische en cultuurlandschappelijke 
ontstaanswijze van het Hunzedal in zowel de provincies Drenthe en Groningen op hoofdlijnen 
wordt belicht, hoewel er ruime aandacht wordt geschonken aan het Gorechtse en Oostermoerse 
deel. Het boek is gebaseerd op eerder gepubliceerde studies en vormt als zodanig een boeiend 
literatuuroverzicht, hoewel van grensverleggende kennis geen sprake is. 
 
Daarop vormt het in 2007 verschenen proefschrift – ‘Groningen, een stad apart’ – van J.F.J. 
van den Broek een uitzondering. De oud-stadsarchivaris van Groningen vormt een autoriteit 
op het gebied van waterstaatsgeschiedenis in het gewest. Zijn dissertatie handelt hoofdzakelijk 
over het cultuurlandschap en de kolonisatiegeschiedenis van het Gorecht (of het Gericht van 
Selwerd). Er is waterstaatshistorisch onderzoek verricht naar de lager gelegen landen ten oosten 
van de Hondsrug in het stroomdal van de Hunze in de omgeving van Drentherwolde. Primaire 
bronnen vormden onder meer oude archivalische documenten, hoofdzakelijk in de vorm van 
oorkonden. Problemen in de waterhuishouding van het gebied worden in verband gebracht met 
de geopolitieke ontwikkelingen in de streek, waardoor er de nodige ruimte in het boekwerk is 
gereserveerd voor een reconstructie van de middeleeuwse Hunze.37  
 
Het onderzoek naar de Gorechter Hunzeloop werd door de bovengenoemde auteur voortgezet, 
want in 2011 verscheen van zijn hand het boekwerk ‘Een kronkelend verhaal, nieuw licht op 
de oude Hunze’. Hoewel in het werk ook aandacht aan de landschappelijke ontstaansgeschiedenis 
van het Gorecht, het Centrale Woldgebied en Ubbega wordt besteed, staat het onderzoek naar 
de waterstaatkundige ontwikkeling van de Hunze in het noordelijke gedeelte van het Gorecht 
centraal, waarbij hoofdzakelijk het stedelijk gebied onder de loep is genomen. Ten zuiden van 
de stad Groningen valt er dus nog het nodige te onderzoeken. Ook nu vormen de archivalische 
bronnen het primaire onderzoeksmateriaal. Er worden plausibele aannames geformuleerd over de 
antropogene ingrepen met betrekking tot de loop van de middeleeuwse Hunze.38  
 

Afbeelding 1.6: Uitsnede van de paleo-geografische kaart tussen het Marsdiep en Weser omstreeks 1500, met in 
de linkerhoek een weergave van de Hondsrug als hogere pleistocene opduiking (geel) en het riviersysteem van de 
Hunze aan de oostzijde. Ten noorden van het Zuidlaardermeer vertoont het dal een marien karakter (groen), terwijl 
aan de Drentse zuidzijde het venige karakter de overhand heeft (bruin). Bron: Vos, 2015, 225.   
 
                                                             
37 Van den Broek, 2007. 
38 Idem, 2011. 
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B.W. Siemens, een agrariër uit Zoutkamp, heeft deze lacune vierendertig jaar later proberen 
op te vullen. Zijn publicatie Historische Atlas van Groningen met bijbehorende kaartbladen 
uit 1962 geeft een overzicht weer van de geseculariseerde kloostergoederen in de provincie 
Groningen in 1595, een jaar nadat de Reductie heeft plaats gevonden.48 Vele jaren is er arbeid 
verricht in zowel het voormalige Rijks- als Stadsarchief van Groningen om hoofdzakelijk door 
bestudering van primair bronmateriaal en – in mindere mate – secundair bronmateriaal tot een 
reconstructie van het complete bezit per klooster te kunnen geraken. Hiervoor zijn maar liefst 
alle rekeningen van de rentmeesters der voormalige kloostergoederen, lopende van 1595 tot 
1797, als seriële bron doorgenomen.49 Tevens is het Staatboek der provincielanden en vaste 
goederen van de rentmeester Andreas Spanheim uit het jaar 1721 als bron benut.50 Daarnaast is het 
schatregister voor de verponding uit hetzelfde jaartal in het onderzoek betrokken.51 Ook de uit 
1734 stammende notitieboeken van de rentmeester Thomas van Seeratt zijn bestudeerd.52 De 
schotregisters van de waterschappen uit 1755 zijn eveneens geraadpleegd.53 De gegevens uit 
voornoemde bronnen zijn uiteindelijk allemaal verwerkt op topografische kaarten met schaal 
1:50.000 (afbeelding 1.7).54 De achttiende-eeuwse kaarten uit de Atlas der Provincielanden en 
de Stadslandenatlas zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. Dat geldt evenzeer voor de kaart-
bladen met betrekking tot de Ommelanden, welke in dezelfde periode zijn vervaardigd als de 
bladen uit voornoemde twee Atlassen.55   
 
Ondanks het gegeven dat er een canoniek overzichtwerk tot stand is gekomen, ontbreekt het 
in Siemens’ werk aan twee wetenswaardigheden. Allereerst bleek het niet altijd mogelijk te 
zijn om al het kloosterbezit exact in de geografische ruimte te situeren.56 Verkopingen van 
Provincielanderijen hebben plaats gevonden voordat ze gekarteerd waren. Tevens zijn kaarten 
zoek geraakt die hebben behoord tot deze administratie. Daarnaast is niet al het Ommelander- 
en Stadsland in kaart gebracht.57 Uiteindelijk zijn de niet-gekarteerde oppervlaktematen aan 
de hand van deze administraties per kerspel middels cirkels uitgedrukt, waarbij de omtrek de 
ware grootte van het bezit zo realistisch mogelijk probeert te benaderen.58 Tevens is het een 
gemis dat er per klooster geen melding wordt gemaakt van bezittingen die hebben behoord tot 
het corpus en de grangiae. Hierdoor ontbreekt een overzicht van de nabij het klooster gelegen 
landerijen die voor eigen gebruik waren bestemd, de corpuslanderijen.59,60 Hetzelfde geldt 
evenzeer voor de gronden die niet vanuit het corpus, maar vanuit een uithof werden beheerd, 
vanwege de afgelegen ligging ten opzichte van het centrale punt.61,62 De opbrengsten van de 
uithoven werden benut voor stedelijke handel waardoor een marktgerichte productie centraal 
stond in deze bedrijfseenheden.63    

                                                             
48 Siemens, 1962, 87. 
49 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nrs. 2289-2655.  
50 Idem, inv. nr. 719. 
51 Idem, inv. nrs. 2145-2146. 
52 Idem, inv. nrs. 3165-3168.  
53 RHCGA, toegang nr. 136, inv. nrs. 2420, 2493, 2554. 
54 Siemens, 1962, 5. 
55 Idem, 87-88. 
56 Idem, 88. 
57 Schroor, 1996, 14, 18; 1997, 19. 
58 Siemens, 1962, 88. 
59 Boeles, 1860, 35. 
60 Van den Broek, 2007, 617. 
61 Boeles, 1860, 33. 
62 Tromp, 1989, 3. 
63 Mol et al., 2010, 177. 
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Mr. W.B.S. Boeles – jurist te Noorddijk – schreef in 1860 een uitgebreid standaardwerk over 
De geestelijke goederen in de provincie Groningen, waarin onder meer de geschiedenis van 
de kloostergoederen wordt behandeld.42 Hoewel er niet specifiek wordt ingegaan op de exacte 
locatie en omvang van de Esser corpuslanderijen, wordt er wel een geschikte definitie van dit 
tot een klooster behorende bezit geformuleerd. De auteur baseerde zich op een in het archief 
van Groningen aanwezig schattingsregister uit 1555, waarin de landerijen van Ommelander 
kloosters staan opgesomd die ‘voor eigen gebruik’ worden benut.43 Deze bezittingen worden 
door de auteur als ‘Corpus-landen’ aangeduid.44 Tot op heden is zijn definitie veelvuldig in de 
gezaghebbende wetenschappelijke publicaties gebruikt. 
 
Jhr. mr. J.A. Feith schreef als derde telg uit het voorname archivarissengeslacht een artikel in 
de Groningsche Volksalmanak van 1902, met als titel De rijkdom der kloosters van Stad en 
Lande. Er wordt te kennen gegeven dat het voormalige grondbezit van het klooster Jesse moeilijk 
is op te geven, omdat er in de rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen uit 
het tijdperk van de Provincielanden binnen de post ‘Goorecht’ niet wordt gesproken over de 
maatvoeringen van de verschillende landerijen, maar over eigennamen die tot de akkers en 
kampen hebben behoord, hetgeen ook zal blijken uit het bronmateriaal dat voor deze scriptie 
gehanteerd is. Uiteindelijk geeft de auteur te kennen dat het grondbezit van het klooster in het 
Gorecht een omvang gekend moet hebben van 748 grazen land.45 Welke rekening als bron is 
opgevoerd wordt echter niet kenbaar gemaakt. De uitspraak biedt uiteindelijk weinig houvast 
over de omvang en locatie van het voormalige corpusland van het klooster. Er is geen cartografisch 
overzicht weergegeven van het geduide bezit en over een exact jaartal wordt niet gesproken. 
 
Het onderzoek vanaf circa 1920 
 
Het proefschrift over De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen van Dr. 
E.H. Roelfsema uit 1928 betreft een studie naar de geschiedenis van de kloostergoederen in 
de provincie Groningen vanaf de eerste stichtingen tot het plaatsvinden van de Reductie, 
waarbij wordt voortgebouwd op het werk van Boeles. Daarnaast is er diepgaand onderzoek 
verricht naar de ontstaanswijze, ontwikkeling en opheffing van de rechtsopvolgers welke deze 
bezittingen na de kloostertijd hebben verworven. Veel ruimte wordt geschonken aan het beheer 
van de goederen door de kloosterorden en de drie rechtsopvolgers – in de vorm van de Staten 
van Stad & Lande, het Stadsbestuur van Groningen en het Ommelander bestuur – waardoor 
een helder beeld ontstaat van de ontwikkelingen in het grondbezit en grondgebruik van deze 
voormalige kloosterbezittingen.46 Naast secundaire bronnen is eveneens gebruik gemaakt van 
verscheidene primaire bronnen uit het Stads- en Rijksarchief van Groningen.47  
 
Roelfsema heeft uiteindelijk een standaardwerk weten te publiceren over de geschiedenis en 
betekenis van de administraties die aan het beheer van de (voormalige) kloostergoederen ten 
grondslag hebben gelegen. Haar proefschrift is veelvuldig geciteerd en wordt heden ten dage 
nog steeds geraadpleegd door menig onderzoeker. Toch ontbreekt in het werk een geografische 
duiding of locatie van al het (voormalige) kloosterbezit.  
 

                                                             
42 Boeles, 1860, 32-37. 
43 Idem, 34. 
44 Idem, 35. 
45 Feith, J.A., 1902, 16-17. 
46 Roelfsema, 1928, V-VI. 
47 Idem, 1-90, 92-101, 103-107, 112-117. 
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De bezittingen van het klooster Jesse te Essen zijn door Siemens weergegeven onder de van 
toepassing zijnde kerspelen en worden per boerenplaats aangeduid inclusief de betreffende 
gebruikers in 1721 en 1755. Deze erven correleren met de nummering in het notitieboek van 
de rentmeester Thomas van Seeratt. Evenzo wordt de totale oppervlakte in grazen per kerspel 
vermeld (tabel 1.2). Verkochte goederen die tot het voormalige kloosterbezit gerekend worden, 
maar niet werden gekarteerd, zijn ook opgenomen in het overzicht. Als laatste zijn de verkochte 
goederen van het klooster in de provincie Drenthe opgesomd.64  
 
Y. Schreuder schreef in 1971 een kandidaatsscriptie voor haar studie Sociale Geografie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen over de Reconstructie van het occupatiepatroon van Essen. De 
scriptie handelt hoofdzakelijk over het fysische-geografische kader waarbinnen de occupatie en 
ontginning van deze buurtschap heeft plaatsgevonden in de pre-kloostertijd.65 Toch worden er 
ook enkele alinea’s gewijd aan de ontwikkeling van het grondgebruik en de bezitsverhouding 
binnen de buurtschap in de vroege kloosterperiode, hoewel er niet over de omvang of locatie van 
het corpusland gesproken wordt.66 Desondanks biedt de publicatie een goed beeld van zowel 
de landschappelijke als agrarische context aan de vooravond van en de beginjaren vanaf de 
kloosterstichting, waardoor het werk tot de schaarse literatuur over het scriptieonderwerp kan 
worden gerekend.     
 
In de Groningse Volksalmanak van 1976-1977 verscheen aan de hand van mr. C.E. Dijkstra 
een artikel over Het vrouwenklooster Essen. Hoewel de auteur uitvoerig over de ontwikkeling 
van het grondgebruik en –bezit van de abdij schrijft, worden er verder geen exacte uitspraken 
over de omvang of locatie van het corpusland gedaan. Toch word een duidelijke stellingname 
geformuleerd over de stichting van het klooster, die zou hebben plaatsgevonden in 1215 AD. 
De abtenkroniek van het klooster Aduard, het werk Rerum Frisicarum Historia van de Oost-
Friese geleerde Ubbo Emmius en de Dialogus Miraculorum van de Duitse prior Caesarius van 
Heisterbach worden als bronnen voor het stichtingsjaar opgevoerd, hoewel er verschillen van 
inzicht bestaan over de precieze stichter en de wijze van stichting.67 Het beginjaartal voor de 
onderzochte tijdsperiode in het tweede thema van deze scriptie is gebaseerd op basis van deze 
bronmaterialen, waar in het zevende hoofdstuk uitvoerig op terug wordt gekomen.    
 
Dr. W.J. Formsma – rijksarchivaris te Groningen – schreef het 13e in de Historia Agriculturae 
verschenen deel Beklemrecht en landbouw. Deze uit 1981 stammende publicatie betreft een 
agronomisch-historische studie naar de geschiedenis van het meier- en beklemrecht in de 
hedendaagse provincie Groningen. Er wordt onder andere onderzocht welke regels voor de 
Reductie van toepassing waren op de kloostergoederen met betrekking tot het bezit en de huur 
van een boerenplaats met landerijen, hetgeen evenzo geldt voor het daaropvolgende tijdperk 
der Provincielanden.68 De gehanteerde primaire bronnen zijn geraadpleegd in het voormalige 
Rijksarchief van Groningen.69 Ook is er een grote hoeveelheid literair werk benut.70     
 
                                                             
64 Siemens, 1962, 115-119. In het zesde hoofdstuk van de scriptie zal blijken dat de bezittingen van het convent, 
welke toebehoren aan het corpus, allemaal onder de kerspelen Engelbert en Haren vallen (afbeelding 1.7 en 6.3). 
Ook is een deel van dit bezit in het kerspel Groningen gelegen, hoewel Siemens hier geen melding van maakt in 
zijn boekwerk.    
65 Schreuder, 1971, 1-6. 
66 Idem, 7-13. 
67 Dijkstra, 1976-1977, 7. 
68 Formsma, 1981, 8-9 
69 Idem, 132. 
70 Idem, 133-135. 
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Afbeelding 1.7: Bewerkte uitsnede van de Topografische kaart 07 West Groningen (schaal 1:50.000) waarin het 
kloosterbezit van Jesse binnen de kerspelen van Engelbert, Haren en Groningen door Siemens (1962) met een 
roze kleur is aangegeven. De niet-gekarteerde oppervlaktematen worden in de vorm van een cirkel weergegeven.  
 

 
Bezit klooster Jesse – Provincie Groningen 

 
Kerspel Grazen 

Engelbert 183,75 
Haren 1275 

Kropswolde 4000 
Menkeweer 675,5 
Obergum 66 

Toornwerd 71 
Woltersum 40 
Zuidwolde 34,75 

 
Totaal 

 
8 6346 

Tabel 1.2: Bezittingen van klooster Jesse in de hedendaagse provincie Groningen per kerspel met het bijbehorend 
aantal grazen volgens Siemens (1962). Een verwijzing naar het aantal grazen dat gelegen is in kerspel Groningen 
ontbreekt.  
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Afbeelding 1.8: Bewerkte uitsnede van kaart nummer 10 (Essen) met de Chromotopografische Kaart des Rijks 
no. 97 uit 1905 als ondergrond. Schroor (1996) rekent deze 524,5 grazen en 54 roeden tellende oppervlakte met 
Provincielanderijen en boerderijen te Essen, Haren en Helpman tot het voormalige corpusland van het klooster. 
 
Ondanks het gegeven dat deze atlas een waardevolle bron van kennis over de geschiedenis 
van de administratie der Provincielanden en een eenduidig overzicht met heldere interpretatie 
van de onderhavige kaartbladen vormt, ontbreekt het in Schroors werk aan grensverleggend 
materiaal met betrekking tot de lokalisatie van kloostergoederen, zoals B.W. Siemens deze in 
de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft beschreven en gekarteerd. Weliswaar heeft een enorme 
verdiepingsslag plaats gevonden in de kaartbeschrijvingen en geschiedkundige onderbouwing 
van de administratie ten opzichte van Siemens werk, maar toevoeging van nieuwe kennis met 
betrekking tot de geografische positie van het voormalige provincie- en kloosterland – op een 
uit particulier bezit tevoorschijn gekomen blad te Middelbert na – heeft geen plaats gehad.84  
 
Toch heeft Schroor, in tegenstelling tot B.W. Siemens, een duidelijke uitspraak gedaan over 
de oppervlakte en de ligging van het corpusland dat toebehoord heeft aan het klooster Jesse.  
 
                                                             
84 Schroor, 1996, 18, 50. 
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Het uit 1989 stammende werk Groninger kloosters mag eveneens als gezaghebbend werk 
worden genoemd. Dit als vijfde in de Groninger Historische Reeks uitgebrachte boek onder 
redactie van Rijksarchivaris C. Tromp betreft een algemene schets van de Groninger kloosters 
met bijbehorende goederen vanaf de oprichting der eerste orden in de twaalfde eeuw tot de 
inwerkingtreding van de Reductie in 1594, waarin iedere orde met bijbehorende kloosters 
apart worden belicht.71 Daarnaast wordt kort beschreven hoe de kloostergoederen zich in het 
seculiere tijdperk onder het gezag van de Staten van Stad & Lande hebben ontwikkeld.72 
Naast een aanzienlijke hoeveelheid secundair bronmateriaal zijn voor de vervaardiging van dit 
werk eveneens primaire bronnen gehanteerd, waarbij in hoofdzaak gedacht moet worden aan 
vele materialen uit het Statenarchief en Kloosterarchieven van het Groninger Rijksarchief.73   
 
De publicatie betreft een overzichtswerk vanuit een breed kader waarin de geschiedenis van 
het klooster Jesse te Essen op globale wijze in een paar alinea’s uiteen wordt gezet.74 Een 
diepgaande studie naar het de omvang en geografische locatie van de corpuslanderijen 
ontbreekt echter. Wel vormt het werk een mooie inleiding op de Inventaris van archieven van 
kloosters in de provincie Groningen, waarin de oorkonden van Jesse worden gerubriceerd en 
waarvan er negen als primair bronmateriaal in het kader van de detailstudie zijn benut.75   
 
Ook Dr. M. Schroor – een sociaal-geograaf en historisch-geograaf uit Leeuwarden – heeft zich 
met het onderzoek naar de Provincie- en Stadslanden als seculiere opvolgers van de kloostergoederen 
beziggehouden. Zijn in 1996 gepubliceerde Atlas der Provincielanden vormt het resultaat van 
een diepgaande studie naar deze gelijknamige administratie. De ontstaansgeschiedenis en 
betekenis van de bij deze administratie behorende manuscriptkaarten is diepgaand onderzocht, 
welke door de landmeetkundig ingenieurs Hindrik Warner Folckers en Henricus Teijsinga 
zijn vervaardigd tussen 1722 en 1736.76 Deze kaartbladen geven een gedetailleerd beeld van 
de geografische posities, oppervlakten, eigenaren, gebruikers en functies weer, welke aan de 
provinciale en aangrenzende particuliere bezittingen werden toegekend, en vormen in feite 
voorlopers van de kadastrale minuutplans. Eveneens is er in het werk onderzoek verricht naar 
de verwerving, het beheer en de verkoop van de provinciale bezittingen door de Staten van 
Stad & Lande in het licht van de tijdgeest, waarbij er eveneens een globale schets van de 
kloostergoederen wordt gegeven voor de inwerkingtreding van de Reductie.77 Naast gedegen 
secundair bronmateriaal is er eveneens primair bronmateriaal uit het voormalige Rijksarchief 
van Groningen gebruikt voor deze studie. Evenals de voornoemde manuscriptkaarten is het 
staatboek van rentmeester Spanheim uit 1721 bestudeerd, met de bijbehorende in het jaar 
1728 aangebrachte aantekeningen door rentmeester Van Seeratt.78,79 Daarnaast is het staatboek 
van laatstgenoemde persoon uit de periode 1721-1728 als bron benut, hetgeen ook geldt voor het 
memorieboekje uit 1729.80,81 Als laatst is zijn notitieboek uit de jaren 1721-1734 gebruikt.82,83 

                                                             
71 Tromp, 1989, 8-95. 
72 Idem, 96-100. 
73 Idem, 103-120. 
74 Idem, 42-44. 
75 Hiddema & Tromp, 1989. 
76 Schroor, 1996, 17-18. 
77 Idem, 13-14. 
78 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719. 
79 Idem, inv. nr. 2658. 
80 Idem, inv. nr. 3160. 
81 Idem, inv. nr. 3161. 
82 Idem, inv. nrs. 3162-3164. 
83 Idem, inv. nrs. 3165-3168. 
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Afbeelding 1.9: Weergave van de kaartbladen, 7 West, 7 Oost, 12 West en 12 Oost – behorende tot de TOP25NL 
uit 2009 – waarbij de gebiedsgrens van het Gorechter Hunzedal met een bolletjeslijn is ingetekend. Belangrijkste 
afscheidingen worden gevormd door de Semslinie in het zuiden, de Woldweg en Borgsloot in het oosten, de Beijumer 
Zuidwending en Selwerderdiepje in het noorden en de Hondsrug(flank) in het westen. 
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Hoewel er in de Atlas der Provincielanden sprake is van vier in de nabije omgeving of bij het 
klooster liggende plaatsen en gehuchten met de bijbehorende kaartbladen, wordt de ligging 
van het corpusland toegeschreven aan de tiende kaart, genaamd ‘Essen’. Het betreffende 
524,5 grazen en 54 roeden tellende oppervlak met landerijen en boerderijen te Essen, Haren 
en Helpman (afbeelding 1.8) wordt door de auteur als corpus gedefinieerd. Tevens wordt 
vermeld dat deze in 1732 door Henricus Teijsinga vervaardigde kaart nagenoeg de helft van 
het al het land weergeeft dat het klooster Jesse onder Haren bezat.85 Welke data en gegevens 
deze uitspraken onderbouwen, wordt niet duidelijk gemaakt. Wel is er te kennen gegeven dat er 
in het verleden een tweede kaart van Essen zoekgeraakt moet zijn.86,87 Dit aangezien de onder 
het Gorecht vermelde plaatsen met de nummers 9 en 11 (Esser Nieuwland) in het notitieboek 
van rentmeester Van Seeratt uit 1734 niet terug te vinden zijn op kaart nummer 10 (Essen).88       
 
De laatste onderzoeker die zich heeft uitgelaten over het onderwerp betreft Dr. J.F.J. van den 
Broek. In het 7e deel van de in 2015 op internet verschenen publicatiereeks Groningen en het 
Drentse water, welke een bundeling van waterstaatshistorische studies betreft in zowel het 
noorden van Drenthe als Centraal- en Noord-Groningen, wordt een zienswijze met betrekking 
tot de locatie en omvang van het Esser corpusland geponeerd. Dit domein zou een omvang van ± 
150 hectare of 300 grazen bezitten en gelegen zijn tussen de Hereweg en het Schuitendiep.89 Deze 
aanname is gebaseerd op een oorkonde uit 1548 waarin landerijen van Jesse worden ingelaten in 
het Scharmerzijlvest. Echter, een cartografisch overzicht waarop het corpus is gesitueerd, ontbreekt. 
 
1.3: Afbakening van het onderzoek 
 
In de scriptie zal onderzoek worden verricht naar twee onderwerpen. Het eerste betreft een studie 
naar de vorming van het natuurlijke landschap in het Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien 
en de Late Middeleeuwen. In het tweede onderwerp is onderzoek verricht naar de reconstructie 
en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland tussen de jaren 1215-1766. In het eerste 
– fysisch geografische – gedeelte is een brede benadering gehanteerd wat betreft de keuze voor 
het onderwerp met bijbehorend gebied en tijdsperiode. Het tweede – historisch geografische – 
gedeelte kenmerkt zich daarentegen door een smal karakter in thematiek, geografische locatie 
en chronologie. De eerste component is hoofdzakelijk vorm gegeven op basis van secundair bron-
materiaal en betreft een overzichtsstudie. De tweede component verricht voornamelijk onderzoek 
vanuit de primaire bronnen en vormt de detailstudie binnen deze scriptie.    
 
1.3.1: Het Gorechter Hunzedal 
 
Thematische afbakening   
 
Door de geogenese, bodemopbouw en riviermorfologische ontwikkeling van het stroomdal in 
het onderwerp centraal te stellen, heeft er een thematische afbakening van deze eerste component 
plaats gevonden. Geo(morfo)logie, bodem, hydrologie en (historische) ecologie vormen de objecten 
van studie in het onderzoeksgebied. De grens van het natuurlijke landschap wordt getrokken bij de 
totstandkoming van het antropogene landschap, zoals dat door middel van menselijk ingrijpen is 
gevormd, en waarin de oorspronkelijke natuurlijke situatie niet langer als uitgangspunt fungeert. 

                                                             
85 Schroor, 1996, 28-29. 
86 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-39v, 41-45v, 59-59v, 60-62v, 64-64v. 
87 Schroor, 1996, 18. 
88 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 39-39v, 41-41v. 
89 http://www.groningerarchieven.nl/historie/gdw/7de-hunze-omgeleid-c-1400/74-de-gevolgen Geraadpleegd op 
26-08-2015. 
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1.3.2: Het Esser corpus- en provincieland   
 
Thematische afbakening 
 
Door de reconstructie van het Esser corpus- en provincieland en de ontwikkeling van het grondbezit 
en -gebruik in deze gebieden als onderwerp centraal te stellen, heeft er thematische afbakening 
van de tweede component plaats gevonden. De keuze voor het Esser corpus- en provincieland 
komt voort uit de vondst van enkele schetskaarten uit de administratie der Provincielanden. Deze 
doen nieuw licht op de locatie en omvang van de beide gebieden werpen, waardoor er middels 
interdisciplinair brongebruik tot een reconstructie van de territoria kan worden overgegaan. Door 
de combinatie tussen de archivalische en toponymische bronnen te leggen kan een langetermijn-
ontwikkeling worden geschetst van de bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties in de gebieden.  
 

 
Afbeelding 1.10: Weergave van de netkaart en schetskaarten uit de administratie der Provincielanden, welke samen 
de enige indicator voor de ligging van het Esser corpus- en provincieland doen vormen, en daarmee de gebieds-
grens van het tweede thema doen omlijnen. Belangrijkste grenzen worden gevormd door de Hereweg in het westen, 
de Harener markegronden in het zuiden, het Schuitendiep en het Esser Nieuwland in het oosten en de Kooiweg in 
het noorden. De Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 fungeert als ondergrond. 
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Geografische afbakening 
 
Om de opbouw en ontstaanswijze van het natuurlijke landschap in het Gorechter Hunzedal te 
kunnen schetsen, heeft tevens afbakening van dit studiegebied plaatsgevonden (afbeelding 1.9 en 
bijlage 10). De zuidelijke grens van het Gorecht en ‘d’ Olde Lantscap’ wordt gevormd door de 
Semslinie, welke in 1615 als arbitraire scheidslijn is getrokken.90 De Woldweg vormt de oude oost-
grens van de prefectuur en van het Hunzedal met de Veenkoloniën. Het veengebied ten oosten 
van Kropswolde is pas rond de 17e eeuw bij het Gorecht getrokken en maakt onderdeel uit van 
de Hunzevlakte, waardoor dit jongere gedeelte van de prefectuur niet in het onderzoeksgebied is 
opgenomen.91 Ter hoogte van Foxhol splitst de oude prefectuurgrens zich in noordwestelijke 
richting af via de Borgweg en de Borgsloot. Deze kunstwerken deden de grens met Duurswold 
en Vierendeel vormgeven, welke streken een onderdeel van Fivelingo, en daarmee de Omme-
landen uitmaakten.92 De Beijumer Zuidwending deed de grens met Innersdijk als onderdeel van 
Hunsingo vormgeven. Vervolgens is het de Hunze (of het Selwerderdiepje) welke een natuurlijke 
barrière vormde met Ubbega, en daarmee de uiterste noordgrens van de prefectuur beslaat.93  
 
Vanaf de ‘Mude’, het punt waar de Drentsche Aa uitwatert in de Hunze, loopt de grens via de 
Paddepoelsterweg naar het zuiden over de top van de Hondsrug, gezien de grondmorene de 
waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Drentsche Aa en Hunze vormt.94 Lopend door 
de Groninger stadskern vervolgt de westgrens de loop via de Hereweg tot voorbij Essen. Ter 
hoogte van de Harener dorpskern takt ze af richting de oostelijke rug via Felland naar Onnen, 
om vervolgens via de Lageweg te eindigen bij de kerk van Noordlaren, op de Hondsrugflank 
en de grens met het Zuidlaardermeer.95 
  
Chronologische afbakening 
 
Er is gekozen om de onderzoeksperiode te laten begrenzen door het geologische tijdvak van het 
Elsterien (460.000 BP) en het archeologische tijdvak van de Late Middeleeuwen (1250 AD).96,97 
De eerste betrouwbare pre-Hunze afzettingen dateren uit deze geologische periode, waardoor de 
vorming van het oerstroomdal in de historische context kan worden geplaatst.98 Op het einde van 
de Volle Middeleeuwen krijgen de bewoners van de streek steeds meer grip op het natuurlijke 
landschap door het ontginnen van de woeste gronden en de onlanden, waaraan de verschillende 
conventen en de prefect als bevoegd gezag eveneens een belangrijke bijdrage hebben geleverd.99 
Door geraffineerde ingrepen in de waterhuishoudkundige situatie van het gebied te plegen, wisten 
voornoemde partijen een breuk met het verleden te realiseren, waarin de mens een onderdeel van 
het natuurlijke landschap vormde.100 De antropogene factoren kregen vanaf de Late Middeleeuwen 
de overhand in de vorming van het oerstroomdal, waardoor een cultuurlandschap in het gebied 
ontstond. De onderzoeksperiode is op basis van dit gegeven afgesloten. 
 
 
                                                             
90 Van den Broek, 2007, 229-230, 270. 
91 Ibidem.  
92 Van den Broek, 2011, 25. 
93 Idem, 78. 
94 Idem, 71, 84. 
95 Schroor & Meijering, 2007, 231, 233. 
96 Jongmans et al., 2013b, 908. 
97 Spek, 2004, 178. 
98 Nicolay et al., 2008a, 22.     
99 Schroor & Meijering, 2007, 237. 
100 Nicolay et al., 2008a, 72. 
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De verschillende auteurs spreken elkaar tegen wat betreft de exacte positie en oppervlakte van 
de corpus- en provincielanderijen, waarbij de oudere publicaties hun aannames op dit terrein 
nauwelijks onderbouwen en slechts summier gebruik maken van primaire bronmaterialen. Voor 
de latere wetenschappelijke werken ligt dit anders, hoewel er ook hier geen eenduidige overeen-
stemming bestaat over de precieze ligging en omvang. Daarnaast is vooral op fragmentarische 
wijze onderzoek verricht naar het grondgebruik en/of bezit vanuit enkele sectorale en opzichzelf 
staande vakgebieden (hoofdzakelijk sociale-geografie en geschiedenis). Door dit gegeven is het 
onderzoek naar deze materie hoofdzakelijk vorm gegeven vanuit monodisciplinair perspectief.   
 
Deze inzichten geven te kennen dat binnen het landschapshistorische vakgebied eigenlijk geen 
integraal onderzoek naar de ontwikkeling in de bezitsverhoudingen en de gebruiksfuncties van 
het Esser corpus- en provincieland heeft plaatsgevonden, en dat er een gedeelde consensus in 
het wetenschappelijke debat over de exacte locatie en omvang van deze gebieden ontbreekt. 
Het tweede thema van de scriptie beoogd deze kennislacune op te vullen door het verrichten van 
interdisciplinair onderzoek naar deze materie in de vorm van een reconstruerende detailstudie. 
 
1.4.2: Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen      
 
Thema A – Geogenese, natuurlijke landschapsopbouw en historische meanderpatronen van 
het Gorechter Hunzedal 
 
Dit onderzoeksthema richt zich op de geogenese, de bodemkundige opbouw en de historische 
meanderstructuren van het Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen. 
Naast bureaustudie zijn bodemboringen verricht in het stroomdal om de natuurlijke landschaps-
opbouw van het studiegebied inzichtelijk te maken. Hiervoor is de veldwerkmethode gehanteerd. 
Daarnaast zijn er GIS-, (historische) kaart- en (lucht)foto-analyses uitgevoerd om de reconstructie 
naar de laat-holocene meanderpatronen vorm te geven. In deze overzichtsstudie staat de volgende 
hoofdvraag centraal:  
 
Hoofdvraag 
 
Welke opbouw en ontstaanswijze kende het natuurlijke landschap van het Gorechter Hunzedal 
tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen op hoofdlijnen en welke riviertypen en 
historische meanderpatronen zijn in dit gebied waar te nemen? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn enkele deelvragen geformuleerd. Deze vormen de 
basis van voornoemd thema en worden alle beantwoord in drie separate hoofdstukken, welke hun 
eigen bronnen en methoden kennen en elk afzonderlijke producten zijn toebedeeld (paragraaf 1.5).  
 
Deelvragen 
 
1: Welke hoofdlijnen zijn te onderscheiden in de geogenese en vegetatieontwikkeling van het 
Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen? 
 
2: Welke natuurlijke landschapstypen en –eenheden komen voor in het Gorechter Hunzedal en 
welke samenhangende patronen tussen de ondergrond, het (micro)reliëf, de bodem, de hydrologie 
en de vegetatie kunnen binnen de betreffende landschapseenheden worden onderscheiden?   
 
3: Welke riviertypen en historische meanderstructuren hebben zich ontwikkeld in het Gorechter 
Hunzedal en wat kan worden gezegd over hun (relatieve) ouderdom? 
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Geografische afbakening 
 
Om een reconstructie van het Esser corpus- en provincieland te vervaardigen en daarmee de 
ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik in beide gebieden te kunnen schetsen, heeft er 
eveneens een geografische afbakening plaatsgevonden. De netkaart en acht schetskaarten uit de 
administratie der Provincielanden fungeren hiervoor als uitgangspunt, gezien de positie van 
het afgebeelde provinceland op de cartografische bladen de enige indicator voor de ligging 
van deze gebieden vormt (afbeelding 1.10 en bijlage 13). Uit de archivalische en toponymische 
bronmaterialen zal blijken dat de corpus- en provincielanderijen voor een groot gedeelte binnen 
deze contreien gelegen zijn, hetgeen de hoofdreden vormt om de netkaart en de schetskaarten 
als uitgangspunt voor de geografische begrenzing van het thema te nemen. 
 
Chronologische afbakening 
 
De keuze is gemaakt om de onderzoeksperiode te laten begrenzen door de jaren 1215-1766. In 
eerstgenoemde jaartal is het klooster Jesse te Essen gesticht, waardoor  in feite de kern van het 
corpusland is gevormd. Toen het voormalige kloosterbezit na de Reductie in 1595 toekwam aan 
de Staten van Stad & Lande, is het nog 171 jaar in beheer gebleven bij deze rechtspersoon in de 
vorm van de zogenaamde Provincielanden. Doordat de Staten de laatste bezittingen in 1766 van 
de hand deden, is besloten dit jaartal als grens van de onderzoeksperiode te laten fungeren. 
 
1.4: Probleemstellingen en onderzoeksvragen  
 
1.4.1: Probleemstellingen 
 
Het Gorechter Hunzedal 
 
Het eerste gedeelte van de historiografische uiteenzetting toont aan dat er een behoorlijke schare 
aan publicaties over de geologische, bodemkundige, archeologische en historisch-geografische 
ontwikkeling van het Hunzedal zijn verschenen. Nu is het echter zo dat het merendeel van deze 
wetenschappelijke werken vanuit een nationaal overheidsperspectief is geschreven, waardoor het 
stroomdal veelal vanuit een landelijk/provinciaal schaalniveau wordt bestudeerd. Ook is er menig 
onderzoek vanuit lokaal perspectief vormgegeven, waardoor deze werken veelal een fragmentarisch 
karakter kennen. Een regionaal kader ontbreekt. Tevens valt het op dat er verhoudingsgewijs veel 
onderzoek is uitgevoerd naar het mariene deel van het Gorechter Hunzedal in het noordelijk kleigebied 
vanaf Waterhuizen, terwijl de zuidelijke veenpolders tot het Zuidlaardermeer onderbelicht blijven.  
 
Bovenstaande  bevindingen tonen aan dat er in het landschapshistorische vakgebied eigenlijk een 
overkoepelend onderzoek naar de geogenese, bodemkundige opbouw en de riviermorfologische 
ontwikkeling van het Gorechter Hunzedal ontbreekt, dat tevens aan hernieuwde wetenschappelijke 
inzichten met betrekking tot het kustgenesemodel en de lithostratigrafische indeling voldoet. Het 
eerste thema van de scriptie beoogt deze lacune op te vullen door een brede overzichtsstudie te 
verrichten naar zowel het venige als het mariene gedeelte van het Gorechter stroomdal, volgens 
de voornoemde en vernieuwde theoretische uitgangspunten. 
 
Het Esser corpus- en provincieland 
 
Zoals is gebleken uit tweede deel van het historiografische overzicht, is er nauwelijks over de 
locatie en omvang van het Esser corpus- en provincieland geschreven, terwijl het aantal publicaties 
over de ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik eveneens gering mag worden genoemd.  
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Hoofdstuk drie zal de natuurlijke landschapsopbouw in het stroomdal uiteenzetten, waarbij er 
onderscheid wordt aangebracht tussen de verschillende landschapstypen en –eenheden op basis 
van de diepere ondergrond, het (micro)reliëf, bodemgesteldheid, hydrologie en vegetatie. Er is 
een bureaustudie verricht, waarin verschillende bronnen in de vorm van literatuur, websites, eigen 
fotomateriaal, een vakspecialist, Bodemkaart van Nederland 7O / 7W / 12O / 12W, Bodemkaart 
van de Landinrichting Haren, de Bodemkaarten van de Ruilverkavelingen Harkstede en Sauwerd 
en de Geomorfologische Kaart van Nederland 7O / 7W / 12O / 12W zijn geraadpleegd. Tezamen  
doet dit materiaal de basis voor de tekstuele toelichting en afbeeldingen vormgeven, waarin de 
overzichtsschema’s eveneens een belang dienen. Daarnaast is er praktisch veldwerk in het gebied 
verricht, waarbij 12 bodemboringen als primaire data fungeren en de natuurlijke landschapstypen 
en –eenhedenkaart legitimiteit doen verschaffen.   
 
Het vierde hoofdstuk zet de ontwikkeling van de verschillende riviertypen binnen het Gorechter 
Hunzedal uiteen. Hiervoor is een bureaustudie verricht waarin literatuur, websites, vakspecialisten 
en eigen fotomateriaal is geraadpleegd. Deze bronnen resulteren in een tekstuele toelichting en 
afbeeldingen met bijbehorende overzichtsschema’s. Eveneens zullen de meanderstructuren uit 
de periode van het Laat-Holoceen worden gereconstrueerd en van een (relatieve) datering worden 
voorzien. Er is een GIS-analyse uitgevoerd waarvoor de AHN 1 / 2 als bron fungeert. Tevens is 
een (historische) kaart en (lucht)foto-analyse uitgevoerd om tot reconstructie te geraken, waarvoor 
luchtfoto’s van de RAF en Google, de Natte plekkenkaart 7O / 7W / 12O / 12W, de Kadastrale   
minuutplans Adorp / Groningen / Haren / Hoogezand / Noorddijk en de Chromotopografische 
Kaart des Rijks 79 / 80 / 97 / 98 / 115 / 116 als bronnen fungeren. De meanderstructurenkaart 
komt als resultaat uit beide analyses voort.  
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Thema B – Reconstructie en ontwikkeling van het grondbezit en grondgebruik in het 
kloostercorpus en provincieland van Essen (1215-1766)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit tweede onderzoeksthema richt zich op de reconstructie en ontwikkeling van het grondgebruik 
en –bezit in het Esser corpus- en provincieland tussen 1215 en 1766. Naast het verrichten van 
bureauonderzoek zijn archivalische-, historisch cartografische-, toponymische- en GIS-analyses 
uitgevoerd. In deze detailstudie wordt getracht om de volgende hoofdvraag te beantwoorden:    
 
Hoofdvraag 
 
Welke ontwikkeling maakten het grondbezit en het grondgebruik van het Esser kloostercorpus 
tussen 1215 en 1594 door en hoe ontwikkelden de hieruit voortgekomen provincielanden zich 
vervolgens tussen 1595 en 1766? 
 
Door het beantwoorden van verschillende deelvragen in vier opeenvolgende hoofdstukken is fase-
gewijs geprobeerd om antwoord op de hoofdvraag te formuleren. Deze hoofdstukken zijn elk hun 
eigen bronnen en methoden toebedeeld, resulterend in verschillende producten (paragraaf 1.5). 
 
Deelvragen 
 
1: Welke primaire bronmaterialen zijn voorhanden om een reconstructie van het Esser corpus- 
en provincieland en een schets van de ontwikkeling in het grondgebruik en –bezit van de beide 
gebieden te kunnen vervaardigen en hoe zijn deze bronnen inhoudelijk vormgegeven en 
samengesteld? 
 
2: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1732 tot het 
Esser provincieland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 1721-1734 en 
welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven? 
 
3: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1596 tot het 
opgeheven Esser corpusland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 1597-
1734 en welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven? 
 
4: Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser corpusland ontwikkeld in de 
geestelijke kloostertijd tussen 1215 en 1594? 
 
5: Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser provincieland ontwikkeld in 
het seculiere tijdperk tussen 1595 en 1766? 
 
1.5: Bronnen en methoden  
 
1.5.1: Thema A – Het Gorechter Hunzedal 
 
Het tweede hoofdstuk zal de geogenese en vegetatieontwikkeling van het Gorechter Hunzedal 
tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen belichten (tabel 1.3). Er is een bureaustudie 
verricht door het raadplegen van verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur, 
websites, eigen fotomateriaal en enkele vakspecialisten. Daarnaast zijn de Geologische Kaart van 
Nederland 12O / 12W en enkele doorsneden uit het DINOloket geraadpleegd. Deze materialen 
vormen de basis van de tekstuele toelichting en afbeeldingen met bijbehorende overzichtsschema’s. 
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Deze materialen vormen de basis van de tekstuele toelichting en afbeeldingen met bijbehorende 
overzichtsschema’s. Het betreffen negen oorkonden, waarvan er twee uit het Oorkondenboek 
van Groningen & Drenthe en er zeven uit het Kloosterarchief afkomstig zijn. Deze charters 
stammen uit de periode 1245-1573. Daarnaast zijn er vijf rekeningenboeken, een staatboek en 
een notitieboek uit het Statenarchief geraadpleegd, welke de jaren 1596-1766 bestrijken. Het 
historische kaartmateriaal is geraadpleegd binnen de Kaartencollectie van het voormalige Rijks-
archief van Groningen. Het betreffen een netkaart en acht schetskaarten uit de administratie der 
Provincielanden, (vermoedelijk) uit de periode 1730-1736. Uit dezelfde archiefvormer is tevens 
een manuscriptkaart uit de periode 1810-1830 geraadpleegd, afkomstig uit de administratie van 
de Provinciale Waterstaat. De laatste primaire bronmaterialen betreffen vier toponiemenkaarten 
uit de Verzameling Groninger veldnamen, oorspronkelijk afkomstig uit de collectie van het 
Nedersaksisch Instituut uit de periode 1965-1966, waarvan echter twee bladen ongedateerd zijn.     
 
Hoofdstuk zes zal de reconstructie van het Esser corpus- en provincieland voor de jaren 1596 
en 1732 doen vormgeven. De percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken met 
de bijbehorende oppervlaktematen zullen voor de beide gebieden inzichtelijk worden gemaakt. 
Hoewel er een kleine bureaustudie is verricht door het bestuderen van literatuur, hebben de GIS-
analyse en het archiefonderzoek veruit de grootste bijdrage geleverd aan de tekstuele toelichting. 
Het archiefonderzoek heeft namelijk twee tabulaire administraties voor het corpus- en provincie- 
land doen verschaffen, welke door middel van GIS-analyses in twee reconstructiekaarten voor 
de beide gebieden hebben geresulteerd. Hiervoor zijn de gegevens uit de rekeningenboeken van 
1597 en 1732 – inclusief de staat- en notitieboeken uit 1721 en 1734 – gecombineerd met de 
(schets)kaarten uit de administratie der Provincielanden. Tevens is een vergelijk getrokken met de 
kaart uit het archief van de Provinciale Waterstaat.  
 
Het zevende hoofdstuk schetst de ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik binnen het Esser 
corpusland in de geestelijke kloostertijd tussen 1215 en 1594. Er is een bureaustudie verricht door 
het raadplegen van wetenschappelijke literatuur, websites en enkele vakspecialisten. Hoewel deze 
bronnen de tekstuele toelichting met afbeeldingen en overzichtsschema’s gedeeltelijk vorm doen 
geven, levert het archiefonderzoek naar de primaire bronnen uit de kloostertijd eveneens een 
belangrijke bijdrage aan dit product. De negen oorkonden uit het OGD en het Kloosterarchief 
zijn geanalyseerd en vergeleken met de schetskaarten en de netkaarten uit de administratie der 
Provincielanden en Provinciale Waterstaat, waardoor de ontwikkelingen in bezitsverhoudingen en 
gebruiksfuncties in het kloostercorpus globaal in kaart kunnen worden gebracht. 
 
Hoofdstuk acht beschrijft de ontwikkeling van het grondbezit en grondgebruik binnen het Esser 
provincieland in het seculiere tijdperk tussen 1595 en 1766. Naast het verrichten van een bureau-
studie – waarvoor wetenschappelijke literatuur is doorgenomen – wordt de tekstuele toelichting 
met afbeeldingen en overzichtsschema’s hoofdzakelijk vormgegeven door de resultaten die uit 
het archiefonderzoek en de GIS-analyse van het primaire bronmateriaal zijn voortgekomen. Door 
de gegevens uit de rekeningenboeken, het staatboek en het notitieboek te combineren met de 
(schets)kaarten uit de administratie der Provincielanden, de kaart uit het archief van de Provinciale 
Waterstaat en de veldnamenkaarten uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut, zijn de 
tabulaire administraties van het zowel het opgeheven corpus- als provincieland grotendeels vorm 
gegeven. Deze uit het archiefonderzoek voortgekomen gegevens hebben door GIS-analyse 
geresulteerd in verschillende kaarten, welke de onderzoeksvraag van het hoofdstuk voor een 
groot gedeelte beantwoorden. Het betreffen kaarten met weergave van de eigenaren, gebruikers, 
grondgebruik en toponiemen van het Esser provincieland in 1732. Daarnaast zijn er twee bladen 
vervaardigd, welke de gebruikers in de jaren 1596 en 1764 weergeven. De laatste kaart geeft de 
volle eigenaren van de verkochte provincielanden in het jaar 1766 weer. 
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3.4 Voormalig 

hoogveenlandschap van 
Duurswold en 
Oostermoer  

3.5 Voormalig 
getijdenlandschap van de 

Hunze 
3.6 Conclusie 

 
 7O / 7W / 12O / 12W 
(Analoog / Digitaal) 

 
Bodemkaart Landinrichting 

Haren 
(Analoog) 

 
Bodemkaart Ruilverkaveling  

Harkstede / Sauwerd 
(Analoog) 

 
Geomorfologische Kaart van Nederland 

7O / 7W / 12O / 12W 
(Digitaal) 

 
 

Veldwerk 
 

Boordata 
 

Natuurlijke 
landschapstypen en –
eenhedenkaart (met 

matrixlegenda) 

 
H4 Historische 

meandering 
 

4.1 Inleiding 
4.2 Riviertypen en 

historische 
meanderstructuren 

4.3 Conclusie 
 

 
Deelvraag 3 

 
Bureau-
studie 

 
Literatuur 

 
Websites 

 
Interviews 

 
Fotomateriaal 

 
Tekst/afbeeldingen met 

overzichtsschema’s 
 

 
GIS-analyse 

 
AHN 1 / 2 

 

 
Meanderstructurenkaart 

 
(Historische) 

kaart- en 
luchtfoto-
analyse 

 
Luchtfoto’s RAF 

 
Google Earth 

 
Natte plekkenkaart  

7O / 7W / 12O / 12 W 
 

Kadastrale minuutplans Adorp / Groningen 
/ Haren / Hoogezand / Noorddijk 

 
Chromotopografische Kaart des Rijks 

79 / 80 / 97 / 98 / 115 / 116 
 

Tabel 1.3: Weergave van de tot Thema A behorende hoofdstukken en paragrafen met bijbehorende deelvragen, 
methoden, bronnen en producten. 
 
1.5.2: Thema B – Het Esser corpus- en provincieland 
 
In het vijfde hoofdstuk zal een grondige analyse van het primaire bronmateriaal plaats vinden, 
dat ten grondslag ligt aan het onderzoek naar de reconstructie en ontwikkeling van het grondgebruik 
en bezit in het Esser corpus- en provincieland tussen 1215 en 1766 (tabel 1.4). Door het lezen van 
literatuur en websites is bureaustudie verricht naar de vindplaatsen van de primaire bronnen.  
Middels een historische kaartanalyse, archivalische analyse en toponymische analyse is getracht 
om de inhoudelijke betekenis, opbouw en de vormgeving van deze stukken te duiden.  



28 29
29 

 

 
7.2 Bezitsverhoudingen en 

gebruiksfuncties in het  
Esser corpusland –  

1215-1594 
7.3 Conclusie 

 
Archief-

onderzoek 
 
 
 

 
Oorkondenboek Groningen & Drenthe 

230 / 330 
 

Kloosterarchief – T172 
(129) / 155 / 159 / (160) / 161 / 162 / 163 

 
Kaartencollectie Rijksarchief Groningen – T817 

1047/6 / 1719/1 / 1719/2 / 1719/3 / 1719/4 / 
1719/5 / 1720/1 / 1720/2 / 1720/3 / 3583 

 
 

H8 Ontwikkeling van het 
grondbezit en –gebruik in het 

Esser provincieland  
(1595-1766)  

 
8.1 Inleiding 

8.2 Bezitsverhoudingen en 
gebruiksfuncties in het  
Esser provincieland –  

1595-1766 
8.3 Conclusie 

 

 
Deelvraag 5 

 
Bureau-studie 

 
Literatuur 

 
Tekst/afbeeldingen 

met 
overzichtsschema’s 

 
Archief-

onderzoek 

 
Statenarchief – T1 
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Tabel 1.4: Weergave van de tot Thema B behorende hoofdstukken en paragrafen met bijbehorende deelvragen, 
methoden, bronnen en producten. 
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Hoofdstuk 2  
 
Geogenese  

2.1: Inleiding 
 
Het hedendaagse landschap van het Hunzedal in het Gorecht is tot stand gekomen door zowel 
fysisch–geografische als antropogene processen. Er kan dan ook onderscheid worden gemaakt 
tussen het natuurlijke landschap enerzijds en het cultuurlandschap anderzijds. De vorming van 
het natuurlijke landschap is bepaald door de natuurlijke werking van onder meer ijs, water en 
wind, waardoor er in het Pleistoceen grondmorenes, smeltwaterbekkens en dekzandruggen zijn 
ontstaan binnen het studiegebied. Uiteindelijk is er in het Holoceen zowel laag- als hoogveen 
tot ontwikkeling gekomen, waarbij eveneens mariene afzettingen in het rivierdal van de Hunze 
zijn gedeponeerd (afbeelding 2.1). Het cultuurlandschap van het gebied is daarentegen gevormd 
door menselijke activiteiten. Ontginningen, beïnvloeding van de waterhuishouding, agrarische 
bedrijvigheid en bebouwing vormen de belangrijkste factoren.  
 

Afbeelding 2.1: Geologische dwarsdoorsnede van de pleistocene en holocene afzettingen tussen Noordlaren en 
Hoogezand volgens de oude lithostratigrafische indeling van de Rijks Geologische Dienst. Er valt een duidelijk 
onderscheidt waar te nemen tussen de pleistocene formaties van Drenthe en Twente op de Hondsrug (keileem en 
zand) en de holocene Hollandveen en Duinkerke III afzettingen in het stroomdal van de Hunze (veen en klei). Het 
voormalige hoogveenlandschap richting Hoogezand kent zowel een pleistocene (zand) als holocene (veen) opbouw. 
Bron: Bosch, 1990, hoofdkaart 12 Oost. 
 
Om de opbouw en de ontstaanswijze van het natuurlijke landschap in het Gorechter Hunzedal 
tussen het Elsterien (460.000 BP) en Late Middeleeuwen (1250 AD) op hoofdlijnen te schetsen 
en de riviermorfologische ontwikkelingen in het stroomdal te kunnen duiden, is het van belang 
om inzicht te verkrijgen in de fysisch-geografische gesteldheid van het studiegebied. Alvorens 
dieper in te gaan op de bodemvormende processen en het veranderende gedrag van de rivier in 
het derde en vierde hoofdstuk, is er in dit tweede hoofdstuk onderzocht hoe de ondergrond van 
het studiegebied is opgebouwd en gevormd door geogenetische processen. Eveneens is ruimte 
gereserveerd voor het onderzoek naar de vegetatieontwikkeling in de verschillende geologische 
fasen. In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal:   
 
Welke hoofdlijnen zijn te onderscheiden in de geogenese en vegetatieontwikkeling van het 
Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen? 
 
Door het hanteren van een chronologische tijdsindeling is geprobeerd om deze onderzoeksvraag 
te beantwoorden. Paragraaf 2.2 beschrijft de geogenese en vegetatieontwikkeling in de periode 
van het Midden-Pleistoceen. Deze geologische periode is opgesplitst in het Elsterien, Holsteinien 
en Saalien. Paragraaf 2.3 belicht de voornoemde ontwikkelingen gedurende het Laat-Pleistoceen. 
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Van de oudste ijstijden uit het Vroeg-Pleistoceen is weinig bekend omdat het geologische archief 
sterk gefragmenteerd blijkt te zijn.104 Als vertrekpunt voor dit hoofdstuk wordt daarom het eerste 
glaciaal genomen waarin de provincie Groningen met landijs bedekt werd.105  
 
2.2.1: Elsterien 
 
Het betreft de glaciatie van het Elsterien, welke in het tijdperk van het Midden-Pleistoceen rond 
460.000 BP zijn intrede deed en tot omstreeks 420.000 BP heeft voortgeduurd.106 In dit glaciaal 
zijn door het kruiende landijs glimmerhoudende, zeer fijne tot matig grove zanden en zware 
donkere potkleien gedeponeerd, welke door geologen zijn benoemd als behorende tot de Peelo-
Formatie.107 Het betreffen smeltwaterafzettingen welke de diepe glaciale Elsterdal-systemen 
hebben opgevuld. Deze laag wordt toegeschreven aan de eerste categorie of basis van de pre-
Hunze-afzettingen.108 Met uitzondering van de gronden op de Hondsrug, waar het pakket een 
grotere doorsnede van ten minste vijftig meter kent en zich dichter aan het oppervlak begeeft 
met een diepte van circa vijf tot tien meter, bevindt het grootste gedeelte van deze gemiddeld 
twintig meter dikke aardlaag zich op circa vijftig meter diepte in het gehele onderzoeksgebied 
(afbeelding 2.2).109 Binnen het kale en winderige landschap van dit tijdvak was een overwegend 
steppeachtige toendravegetatie aanwezig die tijdens de koudere perioden groeide op een door 
permafrost gedomineerde bodem. In de warmere perioden van het tijdvak kwamen incidenteel 
dennen, grassen en mossen voor.110  
 

 

Afbeelding 2.2: Formatie van Peelo in het uiterste zuiden van het studiegebied in de omgeving van Noordlaren. 
Bron: Bosch, 1990, bijkaart 1.  
 
                                                             
104 De Mulder et al., 2003, 189. 
105 Vos & Van den Berg, 2004, 76. 
106 Jongmans et al., 2013b, 908. 
107 De Mulder et al., 2003, 335-336. 
108 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
109 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
110 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/midden-pleistoceen Geraadpleegd op 10-
02-2015. 
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Deze periode is opgedeeld in de geologische fasen van het Eemien en Weichselien. Paragraaf 
2.4 behandeld deze ontwikkelingen in het holocene tijdvak, welke is verdeeld in het Preboreaal, 
Boreaal, Atlanticum, Preboreaal en Subatlanticum. Paragraaf 2.5 beantwoordt de onderzoeksvraag 
van dit hoofdstuk door een conclusie te formuleren aan de hand van de opgedane bevindingen. 
 
2.2: Midden-Pleistoceen 
 
Het laatste deel van de geologische tijdsindeling wordt het Kwartair genoemd (tabel 2.1).101  
Dit stadium wordt gekenmerkt door een opeenvolging van koudere en warmere perioden, welke 
ook wel als glacialen en interglacialen worden aangeduid. Tijdens de glacialen zijn er grote massa’s 
landijs gevormd in met name de poolstreken, waardoor de stand van de zeespiegel wereldwijd 
daalde. Gedurende de interglacialen smolt het landijs en rees de hoogte van de zeespiegel. Het 
belangrijkste kenmerk van deze jongste episode betreft de rol van landijs, (smelt)water en wind bij 
de afzetting van aardlagen.102 Dit tijdvak wordt onderverdeeld in de perioden van het Pleistoceen 
(2.590.000 BP – 11.400 BP) en het Holoceen (11.400 BP – 1250 AD).103  
 

Tabel 2.1: Stratigrafische indeling van het Laat-Plioceen en Kwartair. Bron: Jongmans et al., 2013b, 908.  

                                                             
101 De Mulder et al., 2003, 167. 
102 Vos & Van den Berg, 2004, 75, 77-79. 
103 Jongmans et al., 2013b, 908. Het onderzoek naar het natuurlijke landschap staat in deze scriptie centraal. 
Daarom is de grens van de holocene periode in dit hoofdstuk bij 1250 AD getrokken. Zie subparagraaf 1.3.1. 
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In het Midden-Saalien, toen het ijs de huidige landsgrenzen nog niet bereikt had, werd er door 
de invloed van de wind een pakket zand afgezet in het onderzoeksdomein. Deze depositie wordt 
in het geologische vakgebied aangeduid als Eindhovenzand en wordt gerekend tot de voormalige 
Formatie van Eindhoven of de huidige Boxtel-Formatie.117  
 
Tijdens de begin- en middenfase van het Laat-Saalien, die vanaf 192.000 BP zijn intrede deed en 
tot 150.000 BP heeft voortgeduurd, schoof echter een kilometers dikke ijskap uit noordoostelijke 
richting over de noordelijke helft van het huidige Nederland waarbij veel bestaande aardlagen 
zijn omgewerkt en vervormd, waaronder de voornoemde formatie.118,119,120 Door het ijs werd er 
eveneens rotsmateriaal uit Scandinavië meegevoerd, dat onderweg door druk van de ijstongen 
werd vermalen tot keileem.121 Deze laag bestaat uit stugge groengrijze lemen met grind en keien 
en behoort aan de tweede en laatste categorie van de pre-Hunze-afzettingen in het studiegebied toe. 
Ze wordt tot de Formatie van Drenthe gerekend en ligt in het onderzoeksdomein sporadisch op 
de hellingvoet van de grondmorene aan het oppervlak.122,123 Bij de Kampsteeg te Noordlaren kent 
deze afzetting een gemiddelde doorsnede van vijf tot tien meter.124 Elders is de keileemlaag 
dieper in de ondergrond gelegen op circa dertig meter diepte, en kent deze een gemiddelde 
doorsnede van twintig meter.125 In het holocene getijdenbekken en kleiige stroombed van de 
Hunze tot en met Roodehaan ontbreekt de keileemlaag in het geheel.126  
 
De eindfase van het Laat-Saalien, welke vanaf 150.000 BP is ingetreden en tot 130.000 BP 
heeft voortgeduurd, wordt gekenmerkt door het ontstaan van het Hondsrugcomplex.127,128,129 
Het is gevormd door een ijsstroming, de Hondsrug-Hümmling stroom (afbeelding 2.3).130 
Deze werd te weeg gebracht door een breuk van het subglaciale Wesermeer in het proglaciale 
Münstermeer.131 Door de stroom hebben zich binnen in de – tot in Duitsland gelegen – ijskap 
lage en parallelle heuvels in een noordwest en zuidoost georiënteerde richting gevormd. De 
relatief snel bewegende en vloeibare ijsstromen, welke zich aan de onderkant van de gletsjers 
met hun aan de bovenkant liggende dode ijs hebben gevormd, deden een aantal evenwijdige 
ruggen ontstaan.132 Deze worden gekenmerkt door een smal strepenpatroon in de vorm van 
een wasbordreliëf.133 In het noorden zijn ze smal en laag, terwijl ze richting het zuiden in 
hoogte en breedte toenemen. Toen het landijs zich aan het einde van het tijdvak begon terug 
te trekken, werden de heuvelruggen zichtbaar als langgerekte en gelijkgeoriënteerde strepen 
in het landschap.134  
 

                                                             
117 De Mulder et al., 2003, 198, 346. 
118 Idem, 200. 
119 Jongmans et al., 2013a, 231-232; 2013b, 908. 
120 Bregman & Smit, 2012, 3. 
121 Jongmans et al., 2013a, 232. 
122 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
123 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
124 Bosch, 1990, hoofdkaart 12 Oost. 
125 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
126 Ibidem. 
127 Bregman & Smit, 2012, 8-9. 
128 Jongmans et al., 2013b, 908. 
129 De Mulder et al., 2003, 200-202. 
130 Bregman & Smit, 2012, 89. 
131 Idem, 91. 
132 Jongmans et al., 2013a, 237. 
133 Idem, 236. 
134 Bregman & Smit, 2012, 105-107. 
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2.2.2: Holsteinien 
 
Op het Elsterien volgde een interglaciaal, het Holsteinien (420.000 BP – 380.000 BP).111 In 
deze tussenijstijd smolt een groot deel van het poolijs, waardoor de zeespiegel aanzienlijk steeg. 
De noordelijke kustlijn kwam in deze periode evenwijdig te liggen aan de huidige grens. Door 
het warmer wordende klimaat was er binnen de huidige landsgrenzen sprake van een vegetatie 
waarin schaarse begroeiing uit het polaire klimaat geleidelijk plaats maakte voor de warmte- 
en vochtminnende naald- en loofbosgemeenschappen.112 Hoewel in het noorden van Nederland 
verschillende klei- en zandsoorten werden gedeponeerd, bestaan in de wetenschap hiaten met 
betrekking tot de sedimentatie en botanische ontwikkelingen in het studiegebied.113,114  
 

 
Afbeelding 2.3: De verschillende ontstaansfasen van de Hondsrug-Hümmling ijsstroom tijdens het Laat-Saalien. 
Bron: Bregman & Smit, 2012, 90. 
 
2.2.3: Saalien 
  
De basis voor het hedendaagse landschap van het onderzoeksdomein is echter tijdens de een-
na-laatste ijstijd, het Saalien (380.000 BP – 130.000 BP) gevormd.115 Hoewel er in de koude 
perioden van het Saalien door het droge en polaire klimaat nauwelijks vegetatie aanwezig was 
binnen het kale en winderige onderzoeksdomein, kwamen er in de warmere perioden van deze 
ijstijd voornamelijk naaldbossen en steppevegetaties tot ontwikkeling, waarvan laatstgenoemde 
categorie hoofdzakelijk bestond uit berken, zeggen en mossen.116 
                                                             
111 Jongmans et al., 2013b, 908. 
112 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/midden-pleistoceen Geraadpleegd op 10-
02-2015. 
113 De Mulder et al., 2003, 196-197. 
114 Vos & Van den Berg, 2004, 72. 
115 Jongmans et al., 2013b, 908. 
116 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/midden-pleistoceen Geraadpleegd op 10-
02-2015. 
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Afbeelding 2.4: Geologische dwarsdoorsnede van de hellingvoet van de grondmorene waarbinnen de fijnzandige 
kleien van de Eem-Formatie ontbreken. Bron: https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
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De Hondsrug vormt de belangrijkste van deze ruggen en is dan ook ontstaan door toedoen van 
een megaflute, hetgeen de vakterminologische benaming vormt van het voornoemde geologische 
proces.135 Dit in tegenstelling tot een stuwwal, welke het resultaat vormt van enkele opgedrukte 
laagpakketten door de voorkant van een kruiend ijscomplex.136 Oorspronkelijk liep de rug van 
het Drentse Emmen door tot en met het Groningse Baflo, ware het niet dat een gedeelte tussen 
de stad Groningen en Sauwerd is geërodeerd tijdens het Eemien. Het noordelijke restant is in 
het holocene tijdperk door een laag klei overdekt.137,138  
 
2.3: Laat-Pleistoceen 
 
Met het eindigen van het Saalien brak opnieuw een interglaciaal aan, hetgeen tevens de laatste 
tussenijstijd vormde en het begin van het Laat-Pleistoceen markeerde.139 
 
2.3.1: Eemien 
 
Het Eemien (130.000 BP – 112.000 BP) kent een vergelijkbare klimatologische ontwikkeling 
als het huidige holocene tijdperk. Met het stijgen van de temperatuur ontwikkelden zich op het 
land warmte- en vochtminnende loofbosgemeenschappen, welke werden afgewisseld door 
grote grasvlakten.140 Door het afsmeltende poolijs ontstonden er smeltwaterstromen waardoor 
aardlagen werden uitgeschuurd. Als gevolg daarvan vond erosie van grind en keien plaats.141 Het 
resultaat was een schuivende landmassa, welke zich met groot gemak verplaatste over de nog 
bevroren fijnkorrelige ondergrond.142 Plaatselijk werd door deze dalinsnijding een afzettings-
residu van grind- en keienhoudende zanden gedeponeerd binnen het onderzoeksdomein, welke 
tot de eerste categorie (of basis) van de pleistocene Hunze-afzettingen en het Laagpakket van 
Schaarsbergen wordt gerekend.143 De breiige stroom doorbrak de Hondsrug tussen Groningen 
en Sauwerd in de huidige Koningslaagte.144 Het circa tien kilometer brede en vijftig meter diepe 
oerstroomdal van de Hunze ontstond.145 Dit lange dalsysteem was gelegen tussen het Groningse 
Baflo en het Drentse Emmen. Tijdens de Eemtijd deed het afsmeltende landijs de zeespiegel 
tot tien meter beneden NAP rijzen, waardoor zich een zeearm tot diep in het achterland kon 
uitstrekken.146 Gedurende het tijdvak vonden rivier-, zee-, wind-, en organische afzettingen in 
het dalsysteem plaats. Deze bestonden hoofdzakelijk uit matig fijne zanden en mariene kleien. 
Het ontstaan van de zogenaamde Eem-formatie was een feit, welke toegeschreven wordt aan 
de tweede categorie van de pleistocene Hunze-afzettingen.147,148 Deze formatie is in het gehele 
gebied aangetroffen in de ondergrond, met uitzondering van de grondmorene (afbeelding 2.4). 
Het materiaal ligt op circa vijftien meter diepte, waarbij een gemiddelde doorsnede van circa 
vijftien meter gebruikelijk is.149  
                                                             
135 Bregman & Smit, 2012, 87. 
136 De Mulder et al., 2003, 379. 
137 Clingeborg, 1981, 186. 
138 Schriftelijke mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 23-01-2015. 
139 Jongmans et al., 2013b, 908. 
140 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen Geraadpleegd op 10-02-
2015. 
141 Vos & Van den Berg, 2004, 77-78. 
142 Jongmans et al., 2013a, 231. 
143 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
144 Clingeborg, 1981, 186. 
145 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
146 Ibidem. 
147 De Mulder et al., 2003, 311. 
148 Vos & Van den Berg, 2004, 77-78. 
149 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
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Afbeelding 2.5: Het dwarsdal van de Besloten Venen als doorbraakresultante van de Drentsche Aa in de Hunze. 
Bron: Westerink et al., 2011, 87.  
 

 
Afbeelding 2.6: Reconstructie van de bodemopbouw langs de vermoedelijke loop van de Fivel tussen het 
Foxholstermeer en Woudbloem. Bron: Molema & Clingeborg, 1996, 28.  
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2.3.2: Weichselien 
 
Na de warmere periode van het Eemien diende zich een nieuwe en tevens laatste ijstijd aan, 
het Weichselien (112.000 BP – 11.400 BP).150 Tijdens dit glaciaal is Nederland niet bedekt 
geweest met een ijskap, maar het klimaat was in het algemeen koud en droog te noemen. Dit 
gegeven bracht met zich mee dat naald- en loofbossen plaats maakten voor een kaal en winderig 
landschap waarin steppevegetaties en poolwoestijnen elkaar afwisselden.151 Tijdens de zeer 
koude perioden van deze tijdseenheid werden matig fijne tot matig grove zanden door toedoen 
van noordwestelijke winden in de richting van het studiegebied geblazen.152,153 Tevens hebben 
zich humeuze leemlagen door rivierdeposities van de Hunzestroom in het onderzoeksdomein 
gevormd.154 Deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Boxtel en bedekken bijna 
alle oudere formaties die in de voorschreven perioden zijn gevormd.155 Deze geologische aardlaag 
wordt toegeschreven aan de derde en laatste categorie van de pleistocene Hunze-afzettingen.156 
Enkele keileemlagen uit het Saalien op de Hondsrug zijn echter niet overdekt, waarschijnlijk 
omdat het complex te hoog lag of teveel in de wind stond.157, De formatie kent een gemiddelde 
doorsnede van tien tot vijftien meter binnen het onderzoeksdomein, ware het niet dat er geen 
eenduidige ligging beneden het maaiveld is vast te stellen.158 Daar waar de jongere holocene 
afzettingen achterwege zijn gebleven, komt deze afzetting vrijwel direct aan het oppervlak voor. 
Hetzelfde principe geldt evenzeer voor de gebieden waar ten tijde van het Holoceen klink en 
oxidatie van organisch materiaal hebben plaatsgevonden en de pleistocene ondergrond weer aan 
het oppervlak is verschenen. Het betreffen de dekzandruggen van de randveenontginningsdorpen 
Middelbert, Engelbert, Westerbroek, Kropswolde en Wolfsbarge.159 Elders begeeft het materiaal 
zich op circa vijf meter diepte in de ondergrond.160  
 
Hoewel het tijdvak in zijn algemeenheid kan worden getypeerd als een glaciaal, waren er ook 
enkele zachtere fasen te onderscheiden.161 In deze warmere omstandigheden is het water in de 
stroomdalen van de rivieren sneller gaan afstromen, waardoor zich een grote doorbraak van de 
Drentsche Aa door de Hondsrug heeft gemanifesteerd in de richting van het Hunzedal.162 Deze 
laat zich heden ten dage nog herkennen als laagte van de Besloten Veenen in het zuidwestelijke 
deel van het studiegebied (afbeelding 2.5).163 Waar de Hunze een verbinding heeft gekend met 
de Drentsche Aa aan de westelijke zijde, daar zou dit eveneens het geval zijn geweest met 
haar buurrivier aan de oostelijke zijde, de Fivel. Bodemkundig onderzoek lijkt te duiden op een 
stelsel van fossiele stroomdraden tussen de Hunze en Scharmer Ae ten noorden van het 
Foxholstermeer. Ondiepe pleistocene geulen met grove vertakkingen tussen de dekzand-
ruggen doen een dergelijke theorie versterken (afbeelding 2.6).164  

                                                             
150 Jongmans et al., 2013b, 908. 
151 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen Geraadpleegd op 10-02-
2015. 
152 De Mulder et al., 2003, 207, 209-210. 
153 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
154 Idem, 80. 
155 De Mulder et al., 2003, 346. 
156 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
157 De Mulder et al., 2003, 346. 
158 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
159 Schroor & Meijering, 2007, 237, 239. 
160 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
161 De Mulder et al., 2003, 206. 
162 http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/14-Gorecht.html Geraadpleegd op 16-02-2015. 
163 Westerink et al., 2011, 86-87. 
164 Molema & Clingeborg, 1996, 27-29. 
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Tabel 2.2: Archeologische en chronostratigrafische tijdsindeling van het Holoceen. Bron: De Mulder et al., 2003, 211. 
 
2.4: Holoceen 
 
Na het einde van het Weichselien trad een sterke klimaatverbetering in, welke tot op de dag 
van vandaag is blijven voortduren.167 Het zogeheten Holoceen, de jongste periode van onze 
aardkundige geschiedenis, deed omstreeks 11.000 BP zijn intrede.168 De permanent bevroren 
ondergrond ontdooide, waardoor de kenmerkende open steppevegetatie verdween.169,170 
Koudeminnende en soortenarme vegetatietypen werden geleidelijk opgevolgd door naald- en 
loofbosgemeenschappen van de warmere soort.171 Afsmelten van het poolijs veroorzaakte een 
stijging van de zeespiegel, waardoor het drooggevallen bekken van de Noordzee aan het begin 
van deze tijdseenheid gaandeweg weer tot een zee transformeerde en landinwaarts 
overstromingen plaatsvonden.172 Met het stijgen van de zeespiegel steeg ook het niveau van 
het grondwater op het land, hetgeen resulteerde in vernatting van het grondoppervlak. Vegetatie 
kon zich uitbreiden en het nog stuivende zand werd hierdoor vastgelegd.173 In dit tijdvak heeft 
de bodem zich voor een gedeelte ontwikkeld waarbij hoog- en laagvenen in het zuidelijke en 
oostelijke deel van het studiegebied door vernatting en mariene kleien en zanden in het 
noordelijke deel van het domein door overstromingen tot de belangrijkste geologische 
kenmerken worden gerekend en zich in vijf opvolgende stadia hebben gevormd (tabel 2.2).174  
 
                                                             
167 De Mulder et al., 2003, 211. 
168 Jongmans et al., 2013b, 908. 
169 Nicolay et al., 2008a, 21. 
170 Vos & Bazelmans, 2011, 40. 
171 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/holoceen Geraadpleegd op 20-11-2014.  
172 De Mulder et al., 2003, 212. 
173 Nicolay et al., 2008a, 20-21. 
174 Vos & Van den Berg, 2004, 74, 79. 
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Aan het einde van het Pleistoceen lag er in het onderzoeksdomein een heuvelachtig terrein dat 
gevormd werd door de flanken van de Hondsrug. Deze ver boven de omgeving uitstekende 
hoogte werd geflankeerd door het lager gelegen stroomdal van de Hunze. Dit dalsysteem is 
door de pleistocene Hunze-afzettingen aan het begin van het Holoceen gereduceerd tot circa 
twee à drie kilometer in de breedte en zes à acht meter in diepte (afbeelding 2.19).165 Keileem 
of zand bedekten het oppervlak van het studiegebied. De grootschalige vorming van veen en 
afzetting van klei had nog niet plaats gevonden.166 
 

   
Afbeelding 2.7: Geologische dwarsdoorsnede van de afzettingen tussen de Besloten Venen en het Drents diep 
volgens de verouderde lithostratigrafische indeling van de Rijks Geologische Dienst. Bron: Bosch, 1990, 
profielenblad 12 West.  
 

                                                             
165 Schrijer & Vos, 2004, 10.  
166 Vos & Van den Berg, 2004, 78-79. 
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Afbeelding 2.9: Gedeeltelijk verlande meander van de Hunze in de Oeverpolder ter hoogte van de Osdijk te 
Noordlaren.  
 

Afbeelding 2.10: Broekveen aan de zuidwestelijke zijde van het Zuidlaardermeer nabij de voormalige Semslinie 
te Noordlaren richting buitenplaats de Bloemert.  
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Met uitzondering van de grondmorene heeft zich als gevolg van de zeespiegelstijging in het 
hele onderzoeksgebied een holocene laag afgezet, welke aan het grondoppervlak zijn intrede 
doet en een gemiddelde doorsnede van circa vijf meter kent (afbeelding 2.7).175 Ook voor de 
afvoerloze dekzandlaagte aan de noordelijke en oostelijke zijde van het Zuidlaardermeer is dit 
het geval geweest, ware het niet dat klink en oxidering aan de vertering van dit pakket hebben 
bijgedragen (afbeelding 2.8).176,177 Binnen de recente lithologische indeling worden de mariene 
sedimenten toegeschreven aan de Formatie van Naaldwijk en de venen tot de Formatie van 
Nieuwkoop.178  
 

Afbeelding 2.8: Geologische overzichtskaart van de ondiepe afzettingen tussen Noordlaren-Hoogezand volgens 
de verouderde lithostratigrafische indeling van de Rijks Geologische Dienst. Bron: Bosch, 1990, hoofdkaart 12 Oost.  
 
2.4.1: Preboreaal 
 
Ten tijde van het Preboreaal – de oudste fase van het holocene tijdperk – welke tot 9000 BP 
heeft voortgeduurd, steeg de gemiddelde zomertemperatuur van circa tien naar vijftien graden 
Celsius waardoor er sprake was van een klimatologische overgangsperiode.179,180 Door deze 
opwarming kwam het vegetatiedek binnen het studiegebied tot ontwikkeling, hetgeen leidde 
tot minder sedimentatielast en piekafvoeren van de Hunzestroom.181 De pre-holocene rivier 
had een overwegend verwilderd karakter, welke veel sediment heeft afgezet in de aanliggende 
beekdalvlakte. Dit vlechtende riviertype met zijn vele zandbanken maakte plaats voor een 
meanderende versie. Deze begon zich in te snijden binnen de pleistocene ondergrond van het 
stroomdal.182 Tegenwoordig zijn de riviersedimenten uit het Pleistoceen op een plaatselijke 
diepte van dertig meter onder de vijf meter dikke holocene deklaag gelegen, welke binnen een 
smalle geul tussen de buurtschappen Hoge Paddepoel en Waterhuizen is afgezet.183  

                                                             
175 https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
176 Ligtendag, 1995, 43. 
177 Schroor & Meijering, 2007, 233. 
178 Vos & Van den Berg, 2004, 79. 
179 De Mulder et al., 2003, 211.  
180 Nicolay et al., 2008a, 67. 
181 De Mulder et al., 2003, 217. 
182 Ibidem.  
183 Vos & Van den Berg, 2004, 74, 80. 



44 45
45 

 

Afbeelding 2.13: Het microreliëf van een verlande Hunzemeander in de Oeverpolder te Noordlaren ter hoogte 
van het provinciale waterbedrijf. Het lager gelegen blauwe lint betreft de geoxideerde en ingeklonken 
stroomgeul terwijl de rode patronen de hoger gelegen oeverwallen visualiseren. Bron: AHN-2, 2015.  
 

Afbeelding 2.14: Topografisch perspectief van de roze gearceerde verlande meander. Kaartschaal 1:3000.  
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Afbeelding 2.11: Contrast in microreliëf tussen een opengelegen meander en het bijbehorende vertakkende 
verlande kreeksysteem in de Onnerpolder ter hoogte van de Noorder- en Zuiderhooidijk. Bron: AHN-2, 2015.  
 

Afbeelding 2.12: Topografisch perspectief van de blauw gearceerde open gelegen meander en het achtergelegen 
verlande kreeksysteem. Kaartschaal 1:6000.  
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Kleipakketten van enkele meters dikte werden hier op het veen gedeponeerd.199 De vernatting 
bracht eveneens een verdere stijging van de grondwaterspiegel met zich mee. Door verhoogde 
kwelaanvoer vanaf de Hondsrug konden zich op de hoger gelegen zijden van het beekdal in 
het zuidelijke en oostelijke gelegen gedeelte van het onderzoeksdomein tussen Noorddijk en 
het Zuidlaardermeer bosvenen vormen.200,201 Langs de rivier groeiden bosplanten in de vorm 
van varens, terwijl zich buiten de stroomgordel elzen, berken en lindebomen bevonden. Het 
vermoedelijk open bos op de hoger gelegen Hondsrugflank bestond hoofdzakelijk uit eik en 
hazelaar, terwijl er lokaal nog berken en dennen voorkwamen.202  
 

Afbeelding 2.15: Hellingvoet van de grondmorene ter hoogte van de Bareldssteeg te Onnen met een blik richting 
de venige beekdalvlakte van het Hunzedal.  
 

Afbeelding 2.16: Kleiige komvlakte van het rivierdal. De foto is geschoten achter de kwelderruggen van de 
Drentsche Aa ter hoogte van het Van Starkenborghkanaal richting Harssensbosch.  
                                                             
199 Vos & Bazelmans, 2011, 43-44. 
200 Nicolay et al., 2008a, 68. 
201 Schrijer & Vos, 2004, 33. 
202 Nicolay et al., 2008a, 68-69. 
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De grondwaterstand in het onderzoeksdomein werd in deze periode nog niet beïnvloed door 
mariene factoren, omdat het gemiddelde zeeniveau circa vijfenvijftig meter beneden NAP was 
gelegen.184,185 In het diepste gedeelte van het dal stroomde het ondiepe water langzaam door de 
stroomdraden van de rivier. Binnen deze zone kwamen hoofdzakelijk plantensoorten uit de 
paardenstaartfamilie en moerasspirea voor, welke gevoed werden door kwelstromen vanuit de 
grondmorene. In de hoger gelegen delen van het dal werd de vegetatie hoofdzakelijk gevormd 
door grove dennen en berken, terwijl de Hondsrugflank werd gedomineerd door dennenbos.186  
 
2.4.2: Boreaal 
 
In de fase van het Boreaal (9000 BP – 8000 BP) steeg de gemiddelde zomertemperatuur echter 
significant naar circa achttien graden Celsius en nam de neerslag flink toe.187 Het gemiddelde 
zeeniveau langs de kust steeg in deze tijdsfase tot circa twintig meter beneden NAP waardoor 
het grondwaterniveau op het Drents Plateau aanzienlijk hoger kwam te liggen.188 De waterafvoer 
van het riviertje de Hunze steeg door deze invloeden periodiek, hoofdzakelijk in de winter- en 
lentemaanden. Door deze aanzienlijke toename en relatief steile verhanglijn van het riviersysteem 
tussen het Drentse Midlaren en het Groningse Pieterburen, verlegde de rivier haar loop in het 
dal steeds verder in een oostelijke richting.189 De oorspronkelijke pleistocene geulen met hun 
vlechtende karakter binnen de westelijke zijde begonnen zich op te vullen met veen, aangezien 
het rivierbed niet langer gevuld was met stromend water.190 De vegetatie binnen de stroomgordel 
werd voornamelijk gevormd door elzenbroekbossen, hetgeen de ontwikkeling van broekveen 
aanduidt (afbeelding 2.10).191 Een vegetatiereconstructie van de beekdalvlakte en de hellingvoet 
van de grondmorene kan niet worden vervaardigd door gebrek aan voldoende gegevens, hoewel 
het waarschijnlijk lijkt dat de invloed van het gemengde loofbos toenam in de richting van de 
hoger gelegen gronden door het opwarmende klimaat. 192,193  
 
2.4.3: Atlanticum 
 
Tijdens de periode van het Atlanticum, welke rond 8000 BP zijn intrede deed en tot 5000 BP 
heeft plaatsgevonden, naderde de zeespiegel de noordelijke kustlijn in hoog tempo.194,195 Het 
gemiddelde zeeniveau steeg in de periode van circa twintig meter tot zes meter beneden NAP.196 
Als resultante steeg de grondwaterstand binnen het Hunzedal, waardoor de rivier permanent 
water ging voeren. Het getijdenbekken van het Hunze-estuarium kwam gedurende dit tijdvak tot 
ontwikkeling waarbij de zeeboezem tussen Leens en Baflo is gevormd (afbeelding 2.27).197,198 
Het uiterst noorden van het studiegebied in de omgeving van de huidige gemeentegrens tussen 
Groningen en Winsum werd als resultaat door het zoute water uit de zeeboezem overspoeld. 

                                                             
184 Nicolay et al., 2008a, 67. 
185 Vos & Bazelmans, 2011, 38. 
186 Nicolay et al., 2008a, 67. 
187 Idem, 68. 
188 De Mulder et al., 2003, 219. 
189 Nicolay et al., 2008a, 68. 
190 De Mulder et al., 2003, 217. 
191 Nicolay et al., 2008a, 68. 
192 Ibidem. 
193 Vos & Bazelmans, 2011, 40. 
194 De Mulder et al., 2003, 211, 219. 
195 Vos & Bazelmans, 2011, 42. 
196 Idem, 44. 
197 De Mulder et al., 2003, 220. 
198 Vos & Bazelmans, 2011, 44. 
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2.4.4: Subboreaal 
 

Ten tijde van het Subboreaal (5000 BP – 2500 BP) ontbrak het de Waddenkust aan een gesloten 
duinenformatie, waardoor de invloed van de zee in het huidige kleigebied en daarmee het 
noordelijke deel van het onderzoeksdomein nog aanwezig bleef.203,204 De boezem binnen het 
estuarium van de Hunze breidde zich verder uit en bereikt haar maximale omvang omstreeks 
het begin van deze geologische fase.205 Rond deze tijd veranderde de Hunzeloop in een 
estuariene geul welke de afgelopen 3000 jaar vrijwel ongewijzigd binnen een beperkte 
breedte in het landschap heeft gelegen en zich tot Waterhuizen heeft uitgestrekt (afbeelding 
2.17 en afbeelding 2.18).206,207 Vanuit deze dynamische getijdengeul ontwikkelden zich 
kleinere krekensystemen in het dalsysteem.208,209 Door de voortdurende aanvoer van homogene 
klei en zand werd de primitieve kern gelegd voor de vorming van de kwelders en de relatief 
hooggelegen oeverwallen, welke voornamelijk begroeid waren met engels gras. Het proces 
van opwas binnen de boezem en de achtergelegen rivierloop begon op gang te komen 
omstreeks 2900 voor Christus, waarna de boezem definitief begon te verlanden.210,211 In het 
zuidelijke en oostelijke gedeelte van het studiegebied tussen Noorddijk en Noordlaren vond 
echter een aanzienlijke uitbreiding van het veenpakket binnen het stroomdal plaats, omdat de 
grondwaterspiegel binnen het Drents Plateau bleef stijgen en de hoogte van de zeespiegel 
toenam.212,213 Het veen kroop in de richting van de flanken vanuit de hoger gelegen randen van 
het Hunze-systeem, waar het de pleistocene zandruggen van Duurswold-Oostermoer bedekte.214,215  
 
Tijdens de eerste helft van deze tijdsfase vond er binnen de stroomgordel een behoorlijke mate 
van vernatting plaats. De waterstand in de Hunze bereikte in deze periode een diepgang van 
circa twee meter, terwijl de breedte van de rivier ongeveer vijftig meter besloeg. Door deze 
ontwikkeling kwam er een einde aan de vorming van broekveen in de rivierloop en vond er 
binnen deze zone overwegend ontwikkeling van riet- en zeggeveen plaats. Gedurende de 
tweede helft van deze tijdsperiode nam de stroomsnelheid van de Hunze af, en wel door het 
afvlakkende verhang van het riviersysteem (afbeelding 2.23). Om het water in het ondiepe dal 
toch te kunnen afvoeren vond een verbreding van het stroombed plaats, waardoor de diepgang 
van de rivier werd gereduceerd tot een meter. Door de afnemende stroming werd het beekdal 
opgevuld met overwegend organische stoffen en gyttja. Gedurende deze periode vormden 
wilgen, elzen, riet en cypergrassen de dominerende begroeiing in de beekdalvlakte.216 De 
vegetatie op de hoger gelegen grondmorene kende hoofdzakelijk een open karakter waarin de 
beuk, eik en hazelaar als overheersende boomsoorten voorkwamen. Grassen en struikheide 
complementeerden het beeld. De invloed van de mens op de vegetatie van de hogere zandgronden 
op de flank werd voor het eerst merkbaar. Cultuurvolgers als zuring, gerst en tarwe werden 
geïntroduceerd.217  
                                                             
203 De Mulder et al., 2003, 211. 
204 Vos & Bazelmans, 2011, 52. 
205 De Mulder et al., 2003, 229. 
206 Schrijer & Vos, 2004, 10. 
207 Vos & Van den Berg, 2004, 74. 
208 Schrijer & Vos, 2004, 10. 
209 Idem, 33. 
210 De Mulder et al., 2003, 229. 
211 Schrijer & Vos, 2004, 29-30. 
212 Vos & Bazelmans, 2011, 56. 
213 Nicolay et al., 2008a, 69. 
214 Vos & Bazelmans, 2011, 55. 
215 Schrijer & Vos, 2004, 10. 
216 Nicolay et al., 2008a, 69. 
217 Idem, 70. 
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Afbeelding 2.17: Geologische dwarsdoorsnede van de voormalige getijdengeul binnen het vroegere getijden-
landschap van de Hunze. Bron: https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014.  
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Langs deze kreken vormden zich oeverwallen (afbeeldingen 2.20, 2.21 en 2.24).221,222,223 Hoewel 
de gronden in deze brakwatergetijdengebieden al benut werden als tijdelijke weidegronden voor 
het vee, vestigden de eerste bewoners van het kleigebied zich omstreeks 500 voor Christus op de 
kwelderruggen.224 Zij waren afkomstig uit de zandige mondingsgebieden van de Noordwest-
Duitse rivieren en de hoger gelegen Hondsrug waar de eerste tijdelijke nederzettingen al rond 
3950 voor Christus waren ontstaan.225,226,227 Vanwege de toenemende onvruchtbaarheid van de 
zandgronden kozen zij voor vestiging op de nieuw opgewassen gronden, waar zij wierden 
opwierpen (afbeelding 3.36).228   
 

 
Afbeelding 2.19: Geologische dwarsdoorsnede van de ondergrond door het Hunzedal met pleistocene en 
holocene afzettingen, lopend van Groningen tot aan Woltersum. Bron: Vos & Van den Berg, 2004, 73 

                                                             
221 Schrijer & Vos, 2004, 36. 
222 Vos & Bazelmans, 2011, 59-60. 
223 Schriftelijke mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 23-01-2015. 
224 Vos & Bazelmans, 2011, 60-61. 
225 Vos, 2015, 211.  
226 Boersma et al., 1990, 38. 
227 Vos & Knol, 2014, 8. 
228 Vos, 2015, 212. 
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2.4.5: Subatlanticum 
 
Rond 2500 BP voor Christus deed het geologische tijdvak van het Subatlanticum zijn intrede, 
hetgeen tot op de dag van vandaag is blijven voortduren.218 Reeds in de IJzertijd, welke 
periode omstreeks 600 à 500 voor Christus intrad, had de opslibbing van mariene sedimenten 
in het noordelijke gedeelte van het studiegebied zulke vormen aangenomen dat grote zand- en 
kleiplaten als resultaat boven het water kwamen te liggen en nog slechts bij hoge vloeden 
overstroomden.219,220 De zeespiegelstijging was inmiddels zodanig afgenomen dat permanente 
kweldervorming op gang kwam. Er ontstond een kweldergebied met ruggen tot en met 
Noorderhoogebrug en een dieper landinwaarts liggend gebied met getijdenkreken tot Roodehaan.  
 

Afbeelding 2.18: Diepteligging van de pleistocene afzettingen in het Hunzedal onder de Holocene deklaag. De 
raai beeldt een dwarsdoorsnede tussen Groningen en Woltersum uit. Bron: Vos & Van den Berg, 2004, 74. 
 
                                                             
218 De Mulder et al., 2003, 211. 
219 Ibidem. 
220 Vos & Bazelmans, 2011, 60. 
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Afbeelding 2.21: Hunzemeander met flankerende oeverwal in de Esserpolder ter hoogte van de Duinkerkerbrug 
te Groningen.  
 

Afbeelding 2.22: Schematische weergave in omvang en datering van de wierde in de Paddepoel ten opzichte van 
gelijksoortige generaties in Friesland en Groningen. Omstreeks 200 voor Christus is deze wierde opgeworpen. 
Rond 700 na Christus is ze overdekt geraakt met een laag knikkige klei. Bron: Jongmans et al., 2013b, 814. 
 

Afbeelding 2.23: Riviergradiënten of verhanglijnen van het Hunze-afwateringssysteem tussen Midlaren en 
Pieterburen omstreeks 7000 en 3500 v. Christus en het begin van de jaartelling. Bron: Nicolay et al., 2008a, 68.     
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De kleigebieden betroffen toentertijd veilige en bijzonder vruchtbare plekken voor menselijke 
bewoning en beweiding van het vee.229 Plaatselijk werd de kweldervegetatie, bestaande uit 
stomp kweldergras, zilte rus, lamsoor, zulte, engels gras en verschillende soorten binnen de 
ganzenvoetfamilie, afgebrand. Dit ter bevordering van een hogere bodemvruchtbaarheid om 
het telen van akkerbouw mogelijk te maken, hetgeen duidt op brandlaagjes in de top van de 
kwelderafzettingen.230,231 In het venige gedeelte van het onderzoeksdomein ten zuiden van 
Waterhuizen bestond de Hunze nog steeds uit een ondiepe en brede waterloop met een 
geschatte diepgang van circa een halve meter, waarin de stroomsnelheid zelfs bij piekafvoeren 
laag te noemen was. In de stroombedding van de rivier begonnen zich detritus en gyttja te 
vormen. Deze ontwikkeling duidt op een geleidelijke verdroging van de waterloop. Op de 
flanken van het beekdal begon zich gagelstruwelen en hazelaarstruiken te ontwikkelen, 
hetgeen verband houdt met de zijwaartse afstroming van het oppervlaktewater. De verdroging 
van het veen in deze zone en het krimpende bosareaal op de Hondsrug vormden er de 
belangrijkste oorzaken van. De vegetatie op de grondmorene bestond hoofdzakelijk uit grassen 
en struikheide. Tevens werd er door de mens akkerbouw bedreven op de hoger gelegen 
zandgronden waarin gerst het voornaamste gewas binnen de bedrijfsvoering vormde.232  
 

Afbeelding 2.20: De Hunzemeander ter hoogte van Noorderhoogebrug met haar kenmerkende ruggen aan 
weerszijden, die zijn ontstaan door reliëfinversie. Gefotografeerd ter hoogte van de Winsumerweg. 

                                                             
229 Vos & Bazelmans, 2011, 60-61. 
230 Schrijer & Vos, 2004, 29, 34-36. 
231 Schriftelijke mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 23-01-2015. 
232 Nicolay et al., 2008a, 70-71. 
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In de loop van de Romeinse tijd, welke periode zijn intrede deed vanaf 50 voor Christus, 
slibde het estuarium van de Hunze steeds meer en hoger op, waardoor het kwelderareaal in het 
noordelijke gedeelte van het onderzoeksdomein tot aan het huidige Van Starkenborghkanaal 
sterk in omvang toenam.233,234 De vele laaggelegen plekken achter de kwelderwallen werden 
door het zilte water van de zee overspoeld, waarbij ook enkele niet of nauwelijks opgehoogde 
nederzettingen werden getroffen. Ten noorden van Groningen in de buurtschap Paddepoel 
verdween zelfs een complete wierde onder water (afbeelding 2.22).235 Via de riviermondingen 
en zeearmen drong het zeewater diep in het studiegebied door. Onder brakke omstandigheden, 
een mengsel van zoet binnenwater met zout zeewater, werden er in deze tijd zware kleien met 
een ongunstige structuur afgezet binnen de kommen van de rivier tot en met het hedendaagse 
Roodehaan, de zogeheten knip- of knikklei.236 Vegetatie blijkt afwezig te zijn in het mariene 
deel van het onderzoeksdomein vanwege de zoute zee-invloed.237  
 
Het zuidelijke gedeelte van het Hunzedal tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer kan in 
dit tijdvak worden omschreven als een zoetwater-getijdengebied, omdat de aanvoer van 
kleimineralen uit de kustzone wijst op een beperkte getij-invloed vanuit de zee. De beperkte 
afvoercapaciteit van het water deed het dal waarschijnlijk grote delen van het jaar onder water 
staan. De geleidelijke verzanding van het estuarium tussen Baflo en Leens rond het begin van 
de Christelijke jaartelling tot aan 1200 AD is hier voor een belangrijk deel debet aan geweest 
(afbeelding 2.25). De veengronden op de westelijke flank van het stroomdal in het zuidelijke 
gedeelte van het onderzoeksdomein waren, net als de kweldergronden in het noordelijke deel, 
tijdens droge perioden geschikt om dierlijke begrazing te faciliteren. Veldzuring en dotterbloem 
vormden de overheersende vegetatie op deze graslanden, incidenteel kwam gagel voor. Op de 
hogere zandgronden van de grondmorene groeiden hoofdzakelijk struikheide en hazelaar, terwijl 
de akkers voornamelijk waren begroeid met gerst en rogge.238,239  
 
Vermoedelijk heeft de vorming van knipklei in het noordelijke gedeelte van het studiegebied 
plaats gevonden tot in de Vroege Middeleeuwen. Vanaf deze tijdsperiode, welke omstreeks 
450 na Christus is ingetreden, werd een verjongingsdek afgezet over de knipkleigronden en de 
randen van de woudeerdgronden tot aan de buurtschap Oosterhoogebrug.240,241 De inbraak van 
de Lauwerszee, welke omstreeks 600 tot 800 AD is ontstaan, heeft aan dit proces een bijdrage 
geleverd (afbeelding 2.26). De boezem is uitgedijd als gevolg van veenontginningen en mariene 
aantasting.242,243,244 Desondanks nam de invloed van het getij in het zuidelijke gedeelte van het 
onderzoeksdomein tussen Waterhuizen en Zuidlaren gaandeweg af, waardoor er sprake was 
van hydrologische verzoeting. De toename van dotterbloem en veldzuring als kenmerkende 
vegetatie binnen het stroombed en de beekdalvlakte duidt op een ontwikkeling van voedselrijke 
graslanden in het venige gedeelte van het stroomdal. Net als in de romeinse tijd werd de vegetatie 
op de Hondsrug overwegend bepaald door struikheide. Het areaal akkerland werd wederom 
gedomineerd door de verbouw van rogge en gerst.245  
                                                             
233 De Mulder et al., 2003, 211. 
234 Vos & Bazelmans, 2011, 63-64. 
235 Jongmans et al., 2013b, 814-815. 
236 Idem, 812-813. 
237 Schrijer & Vos, 2004, 28. 
238 Nicolay et al., 2008a, 71-72. 
239 Schriftelijke mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 23-01-2015. 
240 Nicolay et al., 2008a, 71-72. 
241 Jongmans et al., 2013b, 812-813. 
242 Groenendijk & Vos, 2010, 88, 92. 
243 Mondelinge mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Harkstede op 26-11-2014. 
244 Vos, 2015, 214. 
245 Nicolay et al., 2008a, 72. 
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Afbeelding 2.24: Het dynamische estuarium van de Hunze tussen Baflo en Leens omstreeks 600 voor Christus. 
Bron: Boetze & Westerink, 2010, 54.  
 

 
Afbeelding 2.25: De verzanding van de Hunzeboezem rond het begin van de jaartelling. Bron: Boetze & 
Westerink, 2010, 60.  
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Afbeelding 2.28: Negende of tiende eeuwse agrarische veenontginningen vanuit de Hunze richting Duurswold. 
Bron: Westerink, 2014. 
 

Afbeelding 2.29: Venige beekdalvlakte van het Hunzedal in de Onnerpolder, ter hoogte van de Bikssloot aan de 
Noorderhooidijk te Onnen.  
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Afbeelding 2.26: Vorming van het Lauwerszee-systeem nabij Zoutkamp omstreeks 800 AD. Bron: Westerink, 
2014. 
 

Afbeelding 2.27: Technisch-schematische voorstelling van een getijdebekken in de Waddenzee. Bron: Vos & 
Bazelmans, 2011, 15. 
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Afbeelding 2.31: Geologische dwarsdoorsnede van de venige meandergordel binnen het laagveenlandschap van 
de Hunze. Bron: https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
 
Vanaf de late middeleeuwen gaan de bewoners, het bisschoppelijk gezag en de kloosters als 
eersten georganiseerde samenwerkingsverbanden met elkaar aan om de waterproblematiek in 
het stroomdal te beteugelen.256  De eerste grootschalige ontginningen in het landschap kwamen 
tot stand met behulp van waterbouwkundige kunstwerken, waarmee de ontwikkeling van het 
natuurlijke landschap feitelijk ten einde kwam en tot vorming van een cultuurlandschap werd 
overgegaan.257 
  
                                                             
256 Van den Broek, 2011, 197-198. 
257 Vos, 2015, 215. 

58 
 

Afbeelding 2.30: Opstrekkende heerdenverkaveling in het voormalige hoogveenlandschap tussen het Gorecht en 
Fivelingo. Op de achtergrond valt de Borgsloot als grens tussen de historische rechtsgebieden te onderscheiden. 
Gefotografeerd nabij de Engelberterweg.  
 
Tot en met de Volle Middeleeuwen, welke periode omstreeks 900 AD is ingetreden en tot 
1250 AD heeft voortgeduurd, bleef er in het stroomdal sprake van waterstagnatie.246,247 De 
mariene invloed vanuit de zee op het noordelijke gedeelte van het studiegebied en de op gang 
gekomen verveningen in het zuidelijke deel van het stroomdal hadden tot gevolg dat de 
kleiige gronden aanzienlijk in hoogte waren opgeslibd en de venige bodem begon te dalen.248 
De eerste kleinschalige ontginningen van de hoogvenen in de richting van Duurswold en 
Oostermoer vangen aan vanaf de Hunze omstreeks de negende of tiende eeuw, waardoor 
klink en oxidatie van de bodem wordt bespoedigd (afbeelding 2.28).249 Door deze factoren 
kon de Hunze niet langer in vrij verval afwateren richting de boezem van de Lauwerszee, 
waardoor een zogenaamd badkuipeffect ontstond. De stroomrichting van de rivier naar 
Hunsingo begon om te keren richting het Gorecht.250 Het water in het veengebied begon te 
stagneren, mede door de aanvoer van zuur veenwater uit het achterliggende en hoger gelegen 
Drents plateau als resultante van de verveningen.251 Omstreeks het jaar 1000 na Christus lagen 
er in de omgeving van het Noordlaren al enkele ondiepe meren met een beperkte omvang.252 
Voornoemde factoren hebben in combinatie met turfafgraving en veenafslag bijgedragen aan 
het ontstaan van het Zuidlaardermeer, hetgeen omstreeks de tweede helft van de dertiende 
eeuw haar huidige omvang moet hebben verkregen.253 Ook het Foxholstermeer dat ten westen 
van Kropswolde is gelegen zou ontstaan zijn op een dergelijke wijze, maar naar de ontstaans-
geschiedenis is slechts in beperkte mate wetenschappelijk onderzoek verricht.254 De droge 
flanken van het stroomdal zullen als weidegronden in gebruik zijn geweest. Deze graslanden 
hebben hoofdzakelijk gediend voor rundveebeweiding.255     

                                                             
246 Spek, 2004, 178. 
247 Nicolay et al., 2008a, 72. 
248 Schrijer & Vos, 2004, 10. 
249 Schriftelijke mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 23-01-2015. 
250 Ibidem. 
251 Nicolay et al., 2008a, 72. 
252 Idem, 72-73. 
253 Nicolay et al., 2008b, 615. 
254 Groenendijk & Van der Sanden, 2007, 136.   
255 Nicolay et al., 2008a, 73. 
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2.5: Conclusie 
 
De glaciatie van het Elsterien betreft het eerste tijdvak in het Midden Pleistoceen waarvan het 
geologische archief zich relatief compact in de diepere ondergrond van het onderzoeksdomein 
begeeft. Daarom is deze periode als vertrekpunt gehanteerd om betrouwbare uitspraken over 
de geogenese en vegetatieontwikkeling binnen het studiegebied te kunnen doen. Gedurende 
dit glaciaal werd Noord-Nederland voor het eerst door het kruiende landijs afgedekt en zijn er 
dikke potkleien in de oude Elsterdal-systemen gedeponeerd welke aan de Formatie van Peelo 
worden toegeschreven. Binnen het kale en winderige landschap was een overwegend toendra-
achtige steppevegetatie aanwezig die groeide op een door permafrost gedomineerde bodem.   
 
Het Elsterien werd opgevolgd door het Holsteinien. In dit interglaciaal smolt een groot deel 
van het landijs door de stijgende temperatuur met als gevolg dat de stand van de zeespiegel 
rees. De zee kon zich in zuidelijke richting uitstrekken, waardoor er in Noord-Nederland 
verschillende klei- en zandsoorten werden gedeponeerd. Door het warmer wordende klimaat 
was er binnen dit tijdvak sprake van een vegetatieontwikkeling waarin de schaarse begroeiing 
uit het polaire klimaat geleidelijk plaats maakte voor de warmteminnende naald- en loofbos-
gemeenschappen. Toch bestaan er ten aanzien van deze tijdsperiode specifieke hiaten binnen 
de wetenschap met betrekking tot sedimentatie en vegetatieontwikkeling binnen het onderzoeks-
domein.  
 
Na het Holsteinien volgde het Saalien als glaciaal tijdvak waarin de geomorfologische basis 
van het studiegebied is gevormd. Wederom kruide het landijs over het studiegebied heen 
waardoor pakketten keileem aan het oppervlak zijn gedeponeerd, welke thans tot de Formatie 
van Drenthe worden gerekend. Nadat het ijs in het laatste stadium begon te smelten en zich 
terugtrok richting de poolcirkel werden er in de tunneldalen onder de gletsjerkap grove smelt-
watermaterialen afgezet. Er vormden zich een aantal langgerekte en smalle ruggen die 
ontstaan waren als gevolg van een megaflute. De Hondsrug vormt de dominante heuvelrug 
binnen het gelijknamige complex en heeft zijn ontstaan te danken aan dit geologische 
verschijnsel. Hoewel er binnen de koudere perioden van het tijdvak door het polaire klimaat 
nauwelijks vegetatie aanwezig was binnen het onderzoeksdomein, kwamen er in de warmere 
perioden van deze ijstijd voornamelijk steppevegetaties en naaldbossen tot ontwikkeling. 
 
Met het aanbreken van de Eemtijd deed zich wederom een interglaciaal voor, waarin het 
warmer wordende klimaat het poolijs deed decimeren. Smeltwaterstromen deden erosie van 
de onderliggende aardlagen bewerkstelligen aan het begin van dit tijdvak, waardoor een 
schuivende landmassa ontstond. Deze sleet aan de oostzijde van de Hondsrug een tien 
kilometer breed en vijftig meter diep oerstroomdal uit dat zich tussen het Groningse Baflo en 
Drentse Emmen bevond en waarin de kiem van de pleistocene Hunzerivier was gelegen. Ter 
hoogte van de Koningslaagte brak deze stroom door de Hondsrug, waardoor zij plaatselijk een 
kleine onderbreking tussen Groningen en Sauwerd kende. Deze dalinsnijding deed een residu 
van grove zanden deponeren in het stroomdal die tot het Laagpakket van Schaarsbergen behoren.  
 
Gedurende het tijdvak steeg de zeespiegel significant en brak de zee als resultaat herhaaldelijk 
in binnen het stroomdal. Fijne zanden, kalkrijke kleien en organische materialen werden in 
binnen het dalsysteem afgezet waardoor de zogenaamde Eem-formatie tot stand is gekomen. 
Met het stijgen van de temperatuur ontwikkelden zich eveneens warmteminnende naald- en 
loofbosgemeenschappen, welke tussentijds werden onderbroken door grote  en uitgestrekte 
grasvlakten.  
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Chronografie 

 

 
Stratigrafie 

 
Geogenese 

 
Fasen Hunzerivier 

 

 
Vegetatie 

 
460.000 BP  

- 
420.000 BP 

 

 
Elsterien 

 
Glaciaal met 

landijsbedekking 
 

 
Formatie van Peelo 

 
Potkleien en 

smeltwaterzanden 

 
Pre-Hunzefase 

 
Geen (polair) 

 
Toendra’s/Steppen 

 
Naaldbossen 

 
 

420.000 BP  
- 

380.000 BP 

 
Holsteinien 

 
Interglaciaal 

 

 
Interglaciaal 

 
Hiaten in 

sedimentatie 
 

 
Hiaten in paleo-botanie 

 
380.000 BP  

- 
130.000 BP 

 
Saalien 

 
Glaciaal met 

landijsbedekking 

 
Formatie van Drenthe 

 
Vorming Hondsrug 

 
Keilemen 

 

 
Geen (polair) 

 
Toendra’s/Steppen 

 
Naaldbossen 

 
130.000 BP  

- 
112.000 BP 

 
Eemien 

  
Interglaciaal 

 
Eem-Formatie 

  
Vorming Hunzedal 

 
Keienlagen en 
zandige kleien 

 

 
Pleistocene 
Hunzefase 

 
Vlechtend 

 
Naaldbossen 

 
Loofbossen 

 
112.000 BP  

- 
11.400 BP 

 
Weichselien 

 
Glaciaal zonder 

landijsbedekking 

 
Formatie van Boxtel 

  
Verbinding Aa/Fivel 

 
Dekzanden en 

humeuze leemlagen 
 

 
Geen (polair) 

 
Toendra’s/Steppen 

 
Naaldbossen 

 
11.400 BP  

-  
1250 AD 

 
Holoceen 

  
Interglaciaal 

 
Formatie van 
Nieuwkoop 

 
Hoog- en laagvenen 

 
Formatie van 

Naaldwijk 
 

Kleien 
 
 

 
Holocene 
Hunzefase 

 
Meanderend 

 
Vorming estuaria 
Baflo/Lauwerszee 

 
Ontstaan 

Zuidlaardermeer/ 
Foxholstermeer 

 

 
Naaldbossen 

 
Loofbossen 

Tabel 2.3: Schematisch overzicht geogenese en vegetatieontwikkeling in het Gorechter Hunzestroomdal tussen 
het Elsterien en de Late Middeleeuwen.  
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Hoofdstuk 3  
 
Natuurlijke landschapsopbouw 
 
3.1: Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de geogenese en vegetatieontwikkeling van het studiegebied 
uiteen gezet (tabel 2.3). Het betreffen de processen die ten grondslag hebben gelegen aan de 
vorming van de diepere ondergrond in het onderzoeksdomein. Nu de kennis over de opbouw 
van dit substraat aanwezig is, kan de pedogenetische opbouw van de bovengrond in het stroomdal 
nader onderzocht worden. Door de samenhangende patronen tussen de ondergrond, microreliëf, 
bodem, hydrologie en vegetatie te analyseren, kan een indeling worden gemaakt in verschillende 
landschapstypen met bijbehorende eenheden (afbeelding 3.1 en bijlage 11). In dit hoofdstuk 
wordt getracht om de natuurlijke landschapsopbouw van het Gorechter Hunzedal op deze 
wijze inzichtelijk te maken, waarvoor de volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:  
 
Welke natuurlijke landschapstypen en –eenheden komen voor in het Gorechter Hunzedal en 
welke samenhangende patronen tussen de ondergrond, het (micro)reliëf, de bodem, de hydrologie 
en de vegetatie kunnen binnen de betreffende landschapseenheden worden onderscheiden?   
 
Door een thematische landschapsindeling te hanteren is getracht om deze onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Na een korte introductie van het betreffende landschapstype worden vervolgens 
per landschapseenheid de verschillende karakteriserende kenmerken toegelicht. Het betreffen 
de patronen en samenhangende relaties tussen de geo(morfo)logie, bodem, waterhuishouding, 
de ecologie van het historisch cultuurlandschap en de potentieel natuurlijke vegetatie. Daarbij 
zullen de actuele eigenschappen van de typerende bodems tot in detail worden beschreven. De 
natuurlijke landschapstypen en –eenhedenkaart vormt het resultaat van voornoemde bevindingen. 
Paragraaf 3.2 beschrijft het keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug, waarin de hellingvoet 
als landschapseenheid fungeert. Paragraaf 3.3 stelt het laagveenlandschap van de Hunze centraal. 
De landschapseenheden worden gevormd door de meandergordel en de venige beekdalvlakte. 
In paragraaf 3.4 wordt het voormalig hoogveenlandschap van het Duurswold en het Oostermoer 
uitgelicht. Het verdwenen hoogveengebied fungeert als landschapseenheid. In paragraaf 3.5 wordt 
het voormalige getijdelandschap van de Hunze onder de loep genomen. De voormalige getijdegeul 
en vroegere getijdevlakte vormen de landschapseenheden. Paragraaf 3.6 tracht de onderzoeksvraag 
van dit hoofdstuk te beantwoorden door een conclusie te trekken uit de opgedane inzichten.      
 
3.2: Keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug 
 
Landschapstype A betreft het keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug. Deze smalle 
grondmorene kent bovengronds een totale lengte van meer dan zeventig kilometer en loopt 
van Emmen tot en met Groningen, waar ze zich ondergronds tot aan Baflo voortzet met een 
onderbreking in de Koningslaagte.258 Aangezien het Gorechter Hunzedal als studieobject centraal 
staat, is er voor gekozen om de flank van de rug eveneens in het onderzoek te betrekken. Er 
bestaat een duidelijke relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van het stroomdal en de vorming 
van de Hondsrug. Door het benadrukken van deze wederkerigheid kan de ligging en opbouw 
van het stroomdal beter in perspectief worden geplaatst. De geogenetische en pedogenetische 
processen die aan de vorming van het dal ten grondslag hebben gelegen kunnen beter worden 
verklaard door de flank eveneens in het onderzoek te betrekken.   

                                                             
258 http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/9-Centrale_Woldgebied.html Geraadpleegd op 20-11-2014. 
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Het Weichselien vormde het laatste glaciaal binnen de chronostratigrafische tijdsindeling. In 
deze ijstijd werd het studiegebied niet door gletsjers bedekt maar deden zich door het koude 
klimaat wel polaire omstandigheden voor. Met het verdwijnen van de naald- en loofbossen 
deed een overwegend kaal landschap zijn intrede waarin toendra’s met steppevegetaties en 
poolwoestijnen elkaar afwisselden. Door toedoen van de wind werden fijne tot grove zanden 
in het onderzoeksdomein afgezet, welke plaatselijk aangevuld werden door de organische 
leemlagen van de vlechtende Hunzestroom. Deze sedimentatie wordt toegeschreven aan de 
Formatie van Boxtel welke zich binnen grote delen van het studiegebied in de ondergrond 
begeeft en plaatselijk aan het oppervlak is gelegen. Tijdens de warmere perioden van dit 
tijdvak hebben zich door het snelstromende rivierwater enkele doorbraken in de Hondsrug en 
het Hunzedal gemanifesteerd waardoor de Drentsche Aa en mogelijkerwijs de Fivel in 
verbinding met de Hunze hebben gestaan.  
 
Met het eindigen van het Weichselien deed het interglaciale tijdvak van het Holoceen zijn 
intrede. Gedurende deze periode werd een aanzienlijke klimaatverbetering ingezet, waarbij 
het smeltende poolijs een behoorlijke zeespiegelstijging deed veroorzaken. Het rijzen van de 
zeespiegel deed het grondwaterniveau in het studiegebied stijgen hetgeen resulteerde in een 
vernatting van het landoppervlak. Eveneens deed het warmer wordende klimaat de bevroren 
ondergrond ontdooien waardoor de Hunze van een vlechtende naar een meanderende rivier 
transformeerde binnen de contreien van een drie kilometer breed stroomdal dat vanaf haar 
ontstaan in de Eemtijd met zeven kilometer is gereduceerd. Daarnaast werden koudeminnende 
en soortenarme vegetatietypen geleidelijk opgevolgd door naald- en loofbosgemeenschappen 
van het warmere soort.  
 
De bodem van het onderzoeksdomein heeft zich tijdens een vijftal stadia in belangrijke mate 
weten te vormen. Vanaf het Preboreaal hebben zich hoog- en laagvenen door vernatting in het 
zuidelijke en oostelijke deel van het studiegebied ontwikkeld, welke gerekend worden tot de 
Formatie van Nieuwkoop. Binnen het noordelijke gedeelte hebben zich vanaf het Atlanticum 
door zee-inbraken mariene kleien en zanden ontwikkeld, welke behoren tot de Formatie van 
Naaldwijk. Het getijdenbekken van het Hunze-estuarium komt gedurende deze periode tot 
wasdom waarbij de boezem tussen Leens en Baflo wordt gevormd. Ondanks het gegeven dat 
dit bekken rond het begin van de Christelijke jaartelling geleidelijk aan verzand, blijft er klei 
aangevoerd worden binnen het stroomdal via de Lauwerszeeboezem, welke zeshonderd tot 
achthonderd jaar na dato is ontstaan. Tot en met de Volle Middeleeuwen bleef er sprake van 
grote waterproblematiek in het stroomdal. Deze is te wijten aan het afnemende rivierverhang 
als gevolg van klink en oxidatie in het zuidelijke veengebied, veroorzaakt door de eerste generatie 
ontginningen en natuurlijke opslibbing in het noordelijke kleigebied. Als gevolg daarvan 
ontwikkelden zich enkele maren in het zuidelijke veengebied van het onderzoeksdomein, 
waarmee de kiem werd gelegd voor het ontstaan van het huidige Zuidlaardermeer, en 
mogelijkerwijs het Foxholstermeer. Resumerend gesteld heeft zich tot omstreeks 1250 AD 
een vijf meter diepe bodemlaag kunnen ontwikkelen op de pleistocene ondergrond van het 
stroomdal, waardoor haar diepte is gereduceerd van vijftig meter tot drie meter. 
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Afbeelding 3.2: Een welvend reliëf doet de hellingvoet van de Hondsrug haar kenmerkende karakter verschaffen. 
Opname genomen ter hoogte van de voormalige Semslinie nabij de Bloemert te Noordlaren.  
 
3.2.1: Hellingvoet 
 
Binnen het studiegebied wordt een onderverdeling gemaakt in één landschapseenheid, de 
zogenaamde hellingvoet van de grondmorene (A1). Zij wordt gekenmerkt door glooiingen 
van hellingafspoelingen, dekzandwelvingen met cultuurdekken en venige laagten (afbeelding 
2.15 en afbeelding 3.2).259 De typerende bodems binnen de voet betreffen keileem-, bruine 
enkeerd-, beekeerd-, veldpodzol- en laarpodzolgronden. Vanuit hydrologisch oogpunt vindt er 
inzijging van het regenwater plaats binnen deze gronden, terwijl het grondwater relatief diep 
beneden het maaiveld is gelegen, dit gezien er zijn algemeenheid grondwatertrappen uit de 
vijfde en zesde categorie aan de bodems worden toegekend.260 De vooroorlogse vegetatie in 
het historische cultuurlandschap van de eenheid bestond hoofdzakelijk uit blauwgrasland 
waarin blauwe zegge en spaanse ruiter de kenmerkende en overheersende soorten vormden. 
Sinds de inwerkingtreding van het naoorlogse schaalvergrotingsproces in de landbouwsector 
vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie in het historische cultuurlandschap. Het 
natuurlijke bostype van de eenheid bestaat uit beuken-eikenbos op de lagere flanken van de 
hellingvoet en berken-beukenbos op de hogere gronden van de hellingvoet.261 

                                                             
259 Koomen et al., 2008, Geomorfologische kaart 7 West Oost. 
260 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 12 West, Bodemkaart 12 Oost. 
261 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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Afbeelding 3.1: Uitsnede van de natuurlijke landschapstypen en -eenhedenkaart, waarbij de gebiedsgrens van  
het Gorechter Hunzedal met een bolletjeslijn is ingetekend en de landschapstypen en –eenheden  in het stroomdal 
zijn weergegeven. De digitale bodemkaarten 7 West-Oost en 12 West-Oost – beiden schaal 1:50.000 – van Alterra 
(De Vries & Onderstal, 2008) zijn als ondergrond gebruikt en verkregen via de GeoDienst van de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
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Afbeelding 3.5: Bodemprofiel van de beekeerdgrond (cZg35) op de eerste boorlocatie in de Esserpolder. Situatie 
op 02-03-2015. 
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Horizont 
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Tabel 3.1: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
eerste boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.3: Topografische en bodemkundige weergave van de eerste boorlocatie. Het betreft een zogeheten 
beekeerdgrond (cZg35) nabij de Noorderzanddijk in de Esserpolder te Essen, gemeente Haren. Kaartschaal 
1:10.000.  
 

Afbeelding 3.4: Omgeving van de eerste boorlocatie. De foto is geschoten in de verspoelde dekzandvlakte met 
een blik richting de Molensloot in oostelijke richting. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.6: Topografische en bodemkundige weergave van de tweede boorlocatie. Het betreft een bruine 
enkeerdgrond (EZ35) nabij de Noorderzanddijk in de Esserpolder te Essen, gemeente Haren. Kaartschaal 
1:10.000.  
 

Afbeelding 3.7: Omgeving van de tweede boorlocatie met een aflopend cultuurdek in oostelijke richting. Foto is 
geschoten met een blik richting de stortplaats van Groningen. Situatie op 02-03-2015. 
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Binnen het studiegebied zijn de keileemgronden grotendeels afgedekt met dekzand. Echter, op 
een enkele plek bevinden ze zich aan de oppervlakte. De percelen aan de Kampsteeg ten noord-
westen van Noordlaren vormen een dergelijk voorbeeld. Het bovenste gedeelte van de leem is 
verweerd en er heeft zich door antropogene factoren, als gevolg van bemesting en begroeiing, 
een humushoudend dek op gevormd. Hydrologisch gezien stagneert het water en trekt het moeilijk 
in de grond ten tijde van natte perioden, er wordt voornamelijk een hoge grondwatertrap uit 
de zesde categorie aan toegekend.262,263 Desondanks groeien er verschillende boomsoorten op 
deze bodem, voornamelijk eiken en berken.264  
 
Binnen de hellingvoet van de grondmorene zijn de beekeerdgronden hoofdzakelijk rondom de 
buurtschap Essen gelegen (afbeelding 3.3 en afbeelding 3.4). Enkele aansluitende percelen 
bevinden zich aan de oostelijke zijde van het dorp Haren.265 In feite zijn de bodems gevormd 
door dekzand dat van de hoger gelegen Hondsrug is afgespoeld en aan de rand van het Hunze-
stroomdal is gedeponeerd.266 Er kan dan ook gesproken worden over een dekzandvlakte welke 
op de uiterste rand van de flank is gelegen.267 De gronden grenzen aan het stroomdal van de 
Hunze. Ze zijn gelegen in de nabijheid van de venige beekdalvlakte enerzijds en de kleiige 
ruggen anderzijds, waardoor er plaatselijk sprake is van een dunne veen- of kleiafzetting op 
het leemrijke beekzand (afbeelding 3.5).268 Er is hoofdzakelijk sprake van een grondwatertrap 
uit de vijfde categorie, keileem bevindt zich in de ondergrond vanaf veertig centimeter diepte 
(tabel 3.1). De waterberging van deze gronden is afhankelijk van de diepte waarop de 
leemlaag is gelegen. Ligt ze ondiep, dan treedt er in de nattere jaargetijden wateroverlast op. 
Wanneer de afzetting zich dieper in de bodem bevindt, dan treedt er inzijging op.269,270 Het 
betreffen voornamelijk elzen die op de nattere gronden aanwezig zijn, terwijl zich op de 
drogere gronden hoofdzakelijk eiken en berken manifesteren.271  
 
In het bodemprofiel van de hoger gelegen zandgronden van het Hondsrugcomplex heeft zich 
veelal een podzol ontwikkeld. Deze laag wordt gekenmerkt door een lichtgrijze uitspoelings- 
met donkerbruine inspoelingslaag, welke gevormd worden door zuur water dat gedurende 
langere perioden in de zandige bodem infiltreert (afbeelding 3.12). In de bovenste inspoelings-
laag worden daarbij voornamelijk humus en ijzer opgelost en verder naar beneden neergeslagen 
in de uitspoelingslaag.272 Op de hellingvoet van Noordlaren in het zuiden tot aan Helpman in 
het uiterste noorden bevinden zich zowel laar- als veldpodzolgronden (afbeelding 3.10).273 
Onderscheid wordt gemaakt in de grofheid van het zand en de lemigheid.274 De laarpodzolen 
betreffen oude bouwlanden met een antropogeen en zeer humeus cultuurdek van dertig tot 
vijftig centimeter, dat gelegen is op een zandige ondergrond met een sterke lemige inslag.275  

                                                             
262 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 104. 
263 Idem, Bodemkaart 7 West Groningen. 
264 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
265 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West.  
266 Boersma et al., 1990, 28. 
267 Koomen et al., 2008, Geomorfologische kaart 7 West Oost.  
268 Schreuder, 1971, 4-5. 
269 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 74. 
270 Idem, Bodemkaart 7 West Groningen. 
271 Schreuder, 1971, 5. 
272 Boersma et al., 1990, 30. 
273 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 12 West, Bodemkaart 12 Oost. 
274 Boersma et al., 1990, 30. 
275 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 68. 
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De veldpodzolen binnen de flank kenmerken zich door een dekzandondergrond met een matig 
humeuze inslag zonder lemige verschijnselen (afbeelding 3.11 en tabel 3.3). De gronden in de 
nabijheid van de voormalige Hunzeloop kennen een gebroken karakter door mariene invloed 
vanuit het verleden, waardoor er een kleidekje in de top aanwezig is.276 Hydrologisch gezien 
vindt er inzijging plaats van het oppervlakte- en regenwater in de bodem. Daarnaast kennen de 
beide gronden grotendeels een hoge grondwatertrap uit de vijfde en de zesde categorie.277,278,279 
Waar zich op de hoger en droger gelegen gronden in de richting van de top der grondmorene 
voornamelijk eiken en beuken bevinden, groeien er op de lagere en nattere plekken richting 
het stroomdal hoofdzakelijk berken en elzen.280 
 
Het laatste bodemtype dat een kenmerkend onderdeel van de hellingvoet vormt betreft de 
zogeheten hoge bruine enkeerdgrond. Deze gronden worden alleen aangetroffen op de essen 
van Onnen en Essen (afbeelding 3.6 en afbeelding 3.7).281,282 Het meer dan vijftig centimeter 
dikke en bruine cultuurdek vormt de antropogene weerslag van eeuwenlange bemesting met 
zandhoudende en door stalmest verrijkte graszoden en bosstrooisel (afbeelding 3.8).283 In het 
geval van de Esser percelen kan worden gesproken over een toegemaakt dek dat verrijkt en 
opgehoogd is door middel van rivierslib.284 Het moedermateriaal van de gronden bestaat uit 
zeer fijn zand dat rust op de resten van een podzol. Deze natuurlijke welvingen vormden de 
basis voor het ontstaan van deze latere akkercomplexen. Het waterpeil wordt hoofdzakelijk 
toegeschreven aan de zesde categorie waardoor er sprake is van een lage grondwaterstand, het 
oppervlaktewater infiltreert door de grove poriënstructuur van het dekzand eenvoudig in de 
bodem (tabel 3.2).285 Eik en beuk zijn als vegetatie overheersend op deze hoge en droge gelegen 
gronden (afbeelding 3.9).286  
 

Afbeelding 3.9: Eik en beuk vormen de hedendaagse overheersende vegetatie binnen de hellingvoet van de 
grondmorene. Foto geschoten ter hoogte van de Van Swinderenlaan te Onnen.  

                                                             
276 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 67. 
277 Idem, Bodemkaart 7 West Groningen. 
278 Staring Centrum, 1991, Bodemkaart 12 West Assen. 
279 Stichting voor Bodemkartering, 1977, Bodemkaart 12 Oost Assen. 
280 Schreuder, 1971, 5. 
281 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 70. 
282 Idem, Bodemkaart 7 West Groningen. 
283 Schreuder, 1971, 4. 
284 Groenendijk & Woldring, 2012, 66-67. 
285 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 70. 
286 Schreuder, 1971, 5.  
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Afbeelding 3.8: Bodemprofiel van de bruine enkeerdgrond (EZ35) op de tweede boorlocatie in de Esserpolder. 
Situatie op 02-03-2015.  
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Tabel 3.2: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
tweede boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.12: Bodemprofiel van de veldpodzolgrond (Hn53) op de derde boorlocatie, betreffende de 
hellingvoet van de grondmorene te Onnen. Situatie op 02-03-2015.  
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Tabel 3.3: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
derde boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.10: Topografische en bodemkundige weergave van de derde boorlocatie. Het betreft een veld-
podzolgrond (Hn53) aan het Zuidveld op de hellingvoet van de grondmorene te Onnen, gemeente Haren. 
Kaartschaal 1:10.000.  
 
 

Afbeelding 3.11: Omgeving van de derde boorlocatie met een oplopend cultuurdek in westelijke richting. Foto is 
geschoten met een blik richting de hoogvenen van Appèlbergen. Situatie op 02-03-2015. 
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3.3.1: Meandergordel 
 
De eerste landschapseenheid betreft de meandergordel van de rivier (B1). Het betreft een zone 
die zich onderscheidt als een kronkelend lint door middel van kleiig laagveen, (verlande) 
meanders en oeverwallen binnen de stroomgordel en knipkleigebieden in de kommen 
(afbeelding 2.31). Binnen deze eenheid zijn enkele typerende bodems gelegen. Het betreffen 
koop-, weide- en waardveengronden, daarnaast worden liedeerdgronden en poldervaaggronden 
aangetroffen.291,292 Vanaf de hoger gelegen Hondsrug doen zich diepe grondwaterstromen 
richting deze eenheid begeven, welke als ondiepe kwelwaterstromen hun intrede doen aan de 
oppervlakte. Het zijn de natte en laaggelegen gronden met een hoge grondwaterstand, gezien 
in zijn algemeenheid trappen uit de eerste en tweede categorie aan de bodems gekoppeld 
worden.293 Vooroorlogse vegetatie in het historisch cultuurlandschap van de eenheid bestond 
hoofdzakelijk uit voedselrijk beekdalgrasland waarvan noordse zegge, oeverzegge en scherpe 
zegge kenmerkende soorten vormden (afbeelding 3.20). Met de inwerkingtreding van het na-
oorlogse schaalvergrotingsproces in de landbouwsector vormt het engelse raaigras de 
dominante vegetatie. In het geval van permanente vernatting binnen de zone wordt de 
potentieel natuurlijke vegetatie gevormd door wilgenstruweel met grote zegges. Mocht er 
echter sprake zijn van een geringe mate van vernatting zonder dat er landbouwkundig gebruik 
plaats vindt, dan wordt de potentieel natuurlijke vegetatie gevormd door essen-iepenbossen.294 
 
De koopveengronden binnen de eenheid zijn gelegen langs het Drents diep in de Onnerpolder, 
Oeverpolder, Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder.295 Ze bestaan over het 
algemeen uit een goed veraarde bovengrond van kleiig veen dat een doorsnede van vijftien tot 
dertig centimeter dikte kent en plaatselijk ijzerrijke bestandsdelen bevat. De mariene invloed 
van de Hunze heeft in belangrijke mate aan het ontstaan en de vorming van deze bovenste laag 
bijgedragen. Het onderliggende veenpakket is veelal opgebouwd uit zeggeveen dat overgaat in 
rietzeggeveen naarmate de diepte toeneemt. De aanwezigheid van rietplanten suggereert dat de 
rivier in het verleden een hogere stroomdynamiek heeft gekend.296 Vanuit hydrologisch oogpunt 
behoren de gronden tot de nattere soorten, aangezien er voornamelijk een grondwatertrap uit 
de tweede categorie aan toegekend is, waardoor er zowel in de zomer als winter sprake is van 
zeer ondiepe grondwaterstanden.297 Het oppervlaktewater dat op de Hondsrug infiltreert, komt 
middels de grondwaterstromen als kwel in deze bodems opzetten.298 Door de natte en lagere 
ligging van de gronden is er praktisch geen vegetatie binnen dit bodemtype aanwezig.299    
 
De weideveengronden zijn gelegen in dezelfde polders als de voorschreven bodem, eveneens 
zijn ze parallel aan de loop van de Hunze gesitueerd (afbeelding 3.14 en afbeelding 3.15).300  

                                                             
291 Kamping et al., 1970, Bijlage 2, Bodemkaart 1. 
292 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaarten 1, 2, 4. 
293 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
294 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
295 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
296 Stichting voor Bodemkartering, 1986, 36-37. 
297 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
298 Langbroek & Mes, 1983, 11-13. 
299 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
300 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
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3.3: Laagveenlandschap van de Hunze 
 
Landschapstype B betreft het laagveenlandschap van de Hunze en is gelegen binnen het oude 
oerstroomdal van de rivier. Dit dalsysteem kent een parallelle ontstaansgeschiedenis met de 
vorming van het Hondsrugcomplex. Na het afsmelten van het landijs tijdens het Eemien sneed 
zich door het smeltwater een diep dalsysteem langs de randen van de grondmorene in. Aan het 
begin van het Laat Pleistoceen kende het dal een diepte van circa vijftig meter en een breedte 
van acht tot tien kilometer, waarna het zich tijdens het Eemien en Weichselien geleidelijk met 
fluviatiele en eolische zanden vulde.287 Nadat de periode van het Holoceen zijn intrede deed, 
continueerde het proces van dalopvulling door geleidelijke afzetting van mariene sedimenten 
en de ontwikkeling van hoog- en laagvenen. Door deze processen was de breedte van het stroom-
dal gereduceerd tot drie kilometer en de diepte geslonken tot circa zes meter.288 De jongste klei- 
en zavellagen zijn tot en met Waterhuizen in het systeem afgezet en worden ingedeeld als een 
apart landschapstype, welke verderop in deze paragraaf wordt beschreven. Vanaf deze buurt-
schap begint het stroomdal een veniger karakter te verkrijgen, dat zich in de richting van het 
Zuidlaardermeer steeds sterker manifesteert, hoewel er kleideeltjes tot in de provincie Drenthe 
nabij het dorp Midlaren zijn afgezet.289,290 Binnen het landschapstype wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen twee eenheden, welke in onderstaande alinea’s worden belicht. 
 

Afbeelding 3.13: Blik richting de Harener Wildernis vanuit het laagveenlandschap van het Hunzedal. Opname 
vervaardigd vanaf de Noorderhooidijk te Onnen.  

                                                             
287 Schrijer & Vos, 2004, 10. 
288 Ibidem. 
289 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
290 Nicolay et al., 2008a, 18. Zie in dit werk eveneens plaat 2.6 voor de geologische doorsnede van de boorraai. 
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Afbeelding 3.16: Bodemprofiel van de weideveengrond (pVc3) op de vierde boorlocatie in de Onnerpolder. 
Situatie op 02-03-2015.  
 
 

 
Bodem 

 

 
Horizont 

 
Diepte 

 
Profielverloop 

 
Zandkorrel-

grootte 
 

 
Hang-
water 

 
Grond-
water 

 
Weideveen-

grond 
(pVc3) 

 
A1 

 

 
0 cm – 30 cm 

 
Moerige zware 

klei, sterk 
veraard 

 

 
Niet te 

bepalen in 
het veld 

 
15 cm 

 
25 cm 

 
C1 

 

 
30 cm – 70 cm 

 
Sterk moerige 

klei 
 

 
C2 

 

 
70 cm – 90 cm 

 
Klei met resten 

zeggeveen 
 

Tabel 3.4: Schematisch overzicht van het tot negentig centimeter diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
vierde boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  

76 
 

Afbeelding 3.14: Topografische en bodemkundige weergave van de vierde boorlocatie, betreffende een 
weideveengrond (pVc3) aan de Zuiderhooidijk in de Onnerpolder te Onnen, gemeente Haren. Kaartschaal 
1:10.000.  
 

Afbeelding 3.15: Omgeving van de vierde boorlocatie. De foto is geschoten nabij de Zuiderhooidijk richting het 
noorden met een blik naar poldermolen De Biks. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.17: Topografische en bodemkundige weergave van de vijfde boorlocatie, betreffende een polder-
vaaggrond (Mn74C) aan de Zuiderhooidijk in de Onnerpolder te Onnen, gemeente Haren. Kaartschaal 1:10.000.  
 
 

Afbeelding 3.18: Omgeving van de vijfde boorlocatie. De foto is geschoten nabij het Drents diep richting het 
zuiden met een blik naar het gemaal Onnerpolder en de omliggende meander. Situatie op 02-03-2015. 

78 
 

De bovengrond kent een vijftien tot twintig centimeter dikke minerale eerdlaag welke bestaat 
uit humusrijke zware klei, afgezet door de oude rivierloop.301 Het onder deze kleilaag gelegen 
veenpakket kent dezelfde eigenschappen als voorgaande koopveengronden, hetgeen tevens geldt 
voor de hydrologische/vegetatieve aspecten van de bodem (afbeelding 3.16 en tabel 3.4).302,303  
 
Binnen de meandergordel van de rivier zijn eveneens waardveengronden gelegen, welke zich 
bevinden in de Onnerpolder, Westerbroekstermadepolder en Oostpolder.304 De tien tot twintig 
centimeter dikke bovengrond bestaat uit grijze en zware klei met lichte roestsporen. Onder de 
bovengrond komt vrijwel overal een zware kleilaag voor, welke knippige eigenschappen heeft 
en sterk roestig van aard is. Tussen de dertig en veertig centimeter diepte ligt de kleiige laag op 
zeggeveen, dat successievelijk wordt opgevolgd door rietzeggeveen naarmate de diepte van de 
boring vordert. De pleistocene ondergrond kent een zwak lemig en fijnzandig karakter.305 De 
vegetatieve en hydrologische kenmerken van de bodem komen overeen met de eigenschappen 
van voornoemde koopveen- en weideveengronden, ware het niet dat er eveneens een grondwater-
trap uit de eerste categorie aan de gronden in de Oostpolder rondom het Zuidlaardermeer is 
toegekend.306,307,308 
 
In de Oostpolder, de Oeverpolder, de Onnerpolder en de Westerbroekstermadepolder zijn de 
zogenaamde liedeerdgronden gelegen, welke grenzen aan het Zuidlaardermeer en het Drents 
diep.309,310 De circa twintig centimeter dikke bovengrond bestaat uit een humusrijke en minerale 
eerdlaag met een kleiig karakter. De kleilaag tussen de bovengrond en de venige ondergrond 
bestaat uit kalkloze en zware knipklei. De veenondergrond is gelegen op ongeveer vijftig 
centimeter beneden maaiveld en bestaat naar gelang de diepte vordert uit kleiig zeggeveen en 
rietzeggeveen. De pleistocene zandondergrond bevindt zich op een diepte van tweeënhalve 
meter. Door het hoge organische stofgehalte van de gronden zijn deze in de nattere perioden 
gevoelig voor vertrapping.311 Vanuit hydrologisch oogpunt betreffen het natte en laag gelegen 
gronden met ondiepe grondwaterstanden in zomer en winter, er is voornamelijk een grondwater-
trap uit de tweede categorie aan verbonden.312,313 Net als bij de voornoemde veengronden het 
geval is, kent deze aan de zeekleigronden gelieerde bodem een hoge mate van kwelvorming.314 
De vegetatieve eigenschappen van de bodem komen overeen met voornoemde koopveen- en 
weideveengronden.315 

                                                             
301 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 57. 
302 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, 99. 
303 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
304 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
305 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, 167. 
306 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
307 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
308 Stichting voor Bodemkartering, 1977, Bodemkaart 12 Oost Assen. 
309 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaarten 2, 4. 
310 Kamping et al., 1970, Bijlage 2, Bodemkaart 2. 
311 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, 99. 
312 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
313 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaarten 2, 4. 
314 Langbroek & Mes, 1983, 11-13. 
315 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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De poldervaaggronden zijn gelegen in de Onnerpolder op de plaatsen van de riviermeanders. 
Deze bodems worden toegeschreven aan de zeekleigronden (afbeelding 3.17 en afbeelding 
3.18).316 Het betreffen de opgevulde stroomgeulen welke hoofdzakelijk met zware kleien zijn 
dichtgeslibd. De tien tot vijftien centimeter dikke bovengrond bevat ruim veertig procent lutum, 
terwijl onder deze afzetting een laag kalkloze en matig zware klei tot een diepte van één meter 
twintig wordt aangetroffen (afbeelding 3.19).317 Net zoals de liedeerdgronden betreffen het 
laaggelegen en natte bodems met ondiepe grondwaterstanden in de zowel de zomer als winter, 
waaraan hoofdzakelijk een grondwatertrap uit de tweede categorie is verbonden (tabel 3.5).318 
De vegetatieve eigenschappen van de bodem komen overeen met de koopveen-, weideveen-, 
waardveen- en liedeerdgronden.319 
 

Afbeelding 3.20: Scherpe zegge valt als vegetatierelict van het historisch cultuurlandschap waar te nemen in de 
meandergordel van de Hunze binnen het laagveenlandschap. Opname ter hoogte van de Noorderhooidijk nabij 
molen de Biks met een blik richting het gemaal Onnerpolder.  
 
3.3.2: Venige beekdalvlakte 
 
Waar de getijdendynamiek van de Hunze binnen de eerste landschapseenheid van grote 
invloed is geweest op haar natuurlijke ontstaansgeschiedenis, daar is dit voor de tweede 
eenheid in mindere mate het geval gebleken. Het betreft de venige beekdalvlakte of het 
binnenveen van het rivierdal (B2). Deze landschappelijke eenheid is gesitueerd tussen de 
hellingvoet van de Hondsrug enerzijds en de meandergordel van de Hunze anderzijds.320  

                                                             
316 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaarten 2, 4. 
317 Idem, 170. 
318 Idem, Bijlage 1, Bodemkaart 2. 
319 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
320 Stichting voor Bodemkartering, 1977, 77-78. 
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Afbeelding 3.19: Bodemprofiel van de poldervaaggrond (Mn74C) op de vijfde boorlocatie in de Onnerpolder. 
Situatie op 02-03-2015.  
 
 

 
Bodem 

 

 
Horizont 

 
Diepte 

 
Profielverloop 

 
Zandkorrel-

grootte 
 

 
Hang-
water 

 
Grond-
water 

 
Poldervaag-

grond  
(Mn74C) 

 
A1 

 

 
0 cm – 30 cm 

 
Sterk moerige 
kleigrond, rond 
20 cm diepte 

met zand 
gemengd 

 

 
210 μ  

(0 cm – 30 cm) 

 
20 cm 

 
40 cm 

 
C 
 

 
30 cm – 100 cm 

 
Zware klei 

 
Tabel 3.5: Schematisch overzicht van het tot één meter diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de vijfde 
boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De stand van 
het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.23: Bodemprofiel van de madeveengrond (aVc2) op de zesde boorlocatie in de Onnerpolder. 
Situatie op 02-03-2015.  
 
 

 
Bodem 

 

 
Horizont 

 
Diepte 

 
Profielverloop 

 
Zandkorrel-

grootte 
 

 
Hang-
water 

 
Grond-
water 

 
Madeveen-

grond 
(aVc2) 

 
A1 

 

 
0 cm – 20 cm 

 
Sterk moerig en 
veraard, kleiarm 

 

 
105 μ – 150 μ 

(0 cm – 35 cm) 

 
50 cm 

 
70 cm 

 
C 
 

 
20 cm – 120 cm 

 
Zeggeveen 

 
Tabel 3.6: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
zesde boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.21: Topografische en bodemkundige weergave van de zesde boorlocatie. Het betreft een made-
veengrond (aVc2) aan de Zuiderhooidijk in de Onnerpolder te Onnen, gemeente Haren. Kaartschaal 1:10.000.  
 

Afbeelding 3.22: Omgeving van de zesde boorlocatie. De foto is geschoten aan de Zuiderhooidijk in de nabijheid 
van het aanliggende petgatencomplex met een blik richting de noordelijk gelegen Onnervaart. Situatie op 02-03-
2015.  
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Afbeelding 3.24: Topografische en bodemkundige weergave van de zevende boorlocatie. Het betreft een 
koopveengrond (hVc2) aan de Zuiderhooidijk in de Onnerpolder te Onnen, gemeente Haren. Kaartschaal 
1:10.000.  
 

Afbeelding 3.25: Omgeving van de zevende boorlocatie. De foto is geschoten nabij de Zuiderhooidijk richting 
het oosten met een blik naar het tot Groningen Airport Eelde behorende radiobaken en de omliggende 
beekdalvlakte. Situatie op 02-03-2015.  
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Deze zone kenmerkt zich door de aanwezigheid van een overwegend egale laagveenvlakte 
waarop incidenteel hoogveenkernen zijn gevormd en humeuze zeekleien zijn gedeponeerd 
(afbeelding 2.29, afbeelding 3.13 en afbeelding B1).321,322 De voornaamste bodems die in de 
beekdalvlakte zijn gelegen betreffen de madeveen- en koopveengronden, ook zijn er moerige 
podzolgronden binnen de eenheid te onderscheiden. In de lager gelegen gedeelten van de 
vlakte komen de kwelwaterstromen aan het oppervlak voor en begeeft het grondwater zich 
dicht onder het maaiveld door toekenning van een trap uit de tweede categorie. Op de flanken 
van de vlakte richting de hellingvoet doet zich een andere hydrologische situatie voor. Kwel 
komt er minder intensief aan het oppervlak waardoor de grondwaterstand zich met een trap uit 
de derde categorie dieper onder het maaiveld begeeft.323 Het laagveen was plaatselijk begroeid 
met hoogveenkussens, welke afhankelijk waren van het voedselarme regenwater. De potentieel 
natuurlijke vegetatie blijkt zich binnen de eenheid aan te passen naar de voornoemde specifieke 
hydrologische omstandigheden. Op de hoger en droger gelegen flanken zouden zich hoogveen-
kussens begeven, terwijl zich in de richting van de lagere delen berken- en elzenbroekbossen 
zouden manifesteren. De vooroorlogse vegetatie in het historische cultuurlandschap van de 
eenheid bestond hoofdzakelijk uit voedselarm grasland of hooiland, gekenmerkt door een 
mozaïek van kleine en grote zeggevegetaties (afbeelding 3.27). Sinds de inwerkingtreding van 
het naoorlogse schaalvergrotingsproces in de landbouw vormt engels raaigras de dominante 
vegetatie.324 
 
De madeveengronden zijn hoofdzakelijk aan te treffen binnen de Ooster- en Onnerpolder 
(afbeelding 3.21 en afbeelding 3.22).325 De bovengrond van deze bodems bestaat uit een 
veraarde moerige eerdlaag, welke kleiarm van karakter is, en niet meer dan vijftien centimeter 
dikte bedraagt (afbeelding 3.23). Direct onder de bovengrond valt een veertig centimeter 
diepe laag zwart zeggeveen te onderscheiden dat sterk aan indroging onderhevig is geweest. 
Dieper in de grond komt rietzeggeveen voor, dat vanaf een diepte van één meter veertig 
beneden maaiveld op bleekgrijs matig fijn zand is gelegen.326 In de omgeving van de oude 
kwelwaterstroompjes bevat de bodem een aanzienlijke hoeveelheid ijzer, gezien de gronden 
als eerste opvanglocatie fungeerden van het uit de Hondsrug sijpelende kwelwater.327 In de 
zomer en de winter is er sprake van ondiepe grondwaterstanden binnen deze bodems, er is 
voornamelijk een grondwatertrap uit de tweede categorie aan de gronden toegekend (tabel 
3.6). Elzen en wilgen vormen de overheersende vegetatie, mede vanwege het natte karakter 
van de bovengrond.328  
 
De koopveengronden binnen de beekdalvlakte zijn gelegen in de Esserpolder, Oosterpolder, 
Oostpolder en Onnerpolder (afbeelding 3.24 en afbeelding 3.25).329 Ze verschillen op enkele 
punten van de bodems die gelegen zijn in de aangrenzende meandergordel. De gronden zijn 
veelal gelegen op de overgang van het holocene veengebied naar het pleistocene zandgebied.  

                                                             
321 Koomen et al., 2008, Geomorfologische kaart 7 West Oost, Geomorfologische kaart 12 West Oost. 
322 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
323 Ibidem. 
324 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
325 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaart 2. 
326 Idem, 79-80. 
327 Ibidem. 
328 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
329 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bijlage 1, Bodemkaarten 1, 2, 4 
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De vijftien tot twintig centimeter dikke bovengrond bestaat uit veraard veen of veen. Op 
plaatsen waar het zand ondiep is gelegen, is de bovengrond duidelijk vermengd met dit 
sediment. De onderliggende laag is dertig tot honderd centimeter dik en is opgebouwd uit 
zeggeveen of broekveen (afbeelding 3.26).330 In de meest westelijk gelegen flanken van de 
polders komen incidenteel pakketten veenmosveen voor, welke hoofdzakelijk in de Onner-
polder zijn gelegen.331 De ondergrond bestaat uit keizand of dekzand waarin al dan niet een 
humuspodzol is ontwikkeld. Plaatselijk wordt als onzuiverheid keileem binnen één meter 
twintig diepte aangetroffen.332 Het grondwater blijft binnen de zomermaanden één meter 
twintig onder het maaiveld aanwezig, waardoor er plaatselijk sprake is van kwelvorming 
(tabel 3.7). Alleen in extreem droge jaren kan het iets dieper wegzakken. In de winters komen 
gedurende vrij lange perioden zeer hoge grondwaterstanden voor.333 Net zoals bij de 
madeveengronden het geval is, wordt de vegetatie van de gronden bepaald door elzen.334  
 

Afbeelding 3.27: Berkenbroekbos vormt de potentieel natuurlijke vegetatie in de venige beekdalvlakte.  Tevens 
valt een mozaiek van kleine en grote zeggevegetaties waar te nemen, hetgeen vegetatierelicten uit het historisch 
cultuurlandschap betreffen. De foto is geschoten op de grens van het Zuidlaardermeer nabij de voormalige Semslinie.  
 

                                                             
330 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 56. 
331 Van Dodewaard & Kiestra, 1989, Bodemkaart 2. 
332 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 56. 
333 Idem, 23. 
334 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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Afbeelding 3.26: Bodemprofiel van de koopveengrond (hVc2) op de zevende boorlocatie in de Onnerpolder. 
Situatie op 02-03-2015.  
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Horizont 

 
Diepte 

 
Profielverloop 

 
Zandkorrel-

grootte 
 

 
Hang-
water 

 
Grond-
water 

 
Koopveen-

grond 
(hVc2) 

 
A1 

 

 
0 cm – 40 cm 

 
Moerig, lemig 

 

 
± 105 μ 

 
15 cm 

 
30 cm 

 
C 
 

 
40 cm – 100 cm 

 
Zeggeveen 

 
Tabel 3.7: Schematisch overzicht van het tot één meter diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de zevende 
boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De stand van 
het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 02-03-2015.  
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Afbeelding 3.28: Opname van een randveenontginningsvlakte binnen het voormalige hoogveenlandschap aan de 
oostzijde van het Gorecht. Foto geschoten ter hoogte van de Oudeweg te Westerbroek richting Waterhuizen.  
 
3.4.1: Voormalige hoogveengebied 
 
Resumerend gesteld kent dit landschapstype een complex karakter waarbinnen één eenheid 
kan worden onderscheiden, het voormalige hoogveengebied (C1). Heden ten dage betreft het 
een laaggelegen egale zone, welke tot de periode van de grootschalige antropogene ingrepen 
werd gekenmerkt door de aanwezigheid van Hoogveenkussens, incidentele laagveenvlakten 
en een zandige ondergrond.343,344 De koopveen- en vlierveengronden vormen kenmerkende 
bodems binnen deze eenheid, hetgeen evenzeer geldt voor de moerige podzolgronden en 
veldpodzolgronden. Door de geringe hoogteverschillen en het egale karakter is er op het 
hydrologische vlak sprake van waterstagnatie binnen de vlakte (afbeelding 3.28). Ondanks het 
gegeven dat het een van de laagste gebieden binnen het onderzoeksdomein betreft door klink 
en oxidatie van het veenpakket is het grondwater relatief diep gelegen gezien trappen uit de 
derde tot en met de zesde categorie worden toegekend aan de bodems, hetgeen mede wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van de hoger gelegen zandruggen.345 Tot in de achttiende 
eeuw is er binnen de eenheid op de randvenen landbouw bedreven, waarbij brandcultuur op 
hoogveenkussens is uitgeoefend.346 Boekweit en spelt vormden dan ook de voornaamste 
soorten vegetatie binnen het historisch cultuurlandschap.347   

                                                             
343 Koomen et al., 2008, Geomorfologische kaart 7 West Oost, Geomorfologische kaart 12 West Oost. 
344 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
345 Ibidem. 
346 Libau, 2010, 8. 
347 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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De moerige podzolgronden zijn gelegen op de overgang van de zwak golvende beekdalvlakte 
naar de hellingvoet van de grondmorene. Het betreffen langgerekte en smalle stroken, welke 
evenwijdig zijn gesitueerd aan de zand- en keileemruggen. Als een dunne schil liggen ze parallel 
tegen de Hondsrug aan en ze zijn te vinden in de Ooster- en Onnerpolder.335 De bovengrond is 
tot vijfentwintig centimeter diepte veraard en plaatselijk vermengd met zand. Het organische 
stofgehalte wisselt zeer sterk. Onder de bovengrond is veelal een dunne laag verweerd veen 
aan te treffen. Soms is dit echter tengevolge van grondbewerking verdwenen. Het pleistocene 
zand, dat tussen vijfentwintig en veertig centimeter diepte begint, bestaat uit dekzand waarin 
een duidelijke humuspodzol is ontwikkeld.336 Er is hoofdzakelijk een grondwatertrap uit de 
derde categorie aan de bodems toegekend, hetgeen betekent dat het water slechts in droge 
zomerjaren kan wegzakken in de ondergrond en in natte zomerjaren binnen één meter twintig 
onder het maaiveld is gelegen.337 Tijdens natte winterperioden komen zeer hoge grondwater-
standen voor, plaatselijk treedt kwel aan het oppervlak vanaf het hogere Hondsrugcomplex.338 
Door de wat hogere ligging van de bodems op het grensvlak van de twee eenheden bestaat de 
vegetatie voornamelijk uit berken.339     
 
3.4: Voormalig hoogveenlandschap van Duurswold en Oostermoer 
 
Landschapstype C betreft het voormalige hoogveenlandschap van het Duurswold en het 
Oostermoer en grenst aan de noordoostelijke zijde van het voormalige oerstroomdal. Tijdens 
het Weichselien - het laatste glaciale tijdperk - was de invloed van het koude klimaat goed 
merkbaar, ondanks het feit dat de invloed van het landijs zich niet deed gelden. Aan het einde 
van dit tijdperk werden dekzanden afgezet. Vanwege het ontbreken van dichte vegetatie en 
het droge (koude) klimaat kon de wind gemakkelijk grip krijgen op het fijne zand aan de 
oppervlakte. Dit proces van erosie en hernieuwde afzetting had tot gevolg dat het bestaande 
reliëf in het landschap vervlakte. Dalen werden met zand opgevuld en hoge koppen werden 
door winderosie afgevlakt. Op de aangrenzende dekzandvlaktes aan de rand van het vroegere 
oerstroomdal ontstond door deze eolische afzettingen incidenteel nieuw reliëf in de vorm van 
dekzandkoppen en –ruggen.340 Echter, door de opwarming van het klimaat in het Holoceen 
steeg de grondwaterspiegel, met als gevolg dat vernatting plaatsvond en zich pakketten veen 
begonnen te ontwikkelen. Waar deze vorming eerst plaatsvond in het Hunzestroomdal, daar 
breidde het veen zich door het steeds verder stijgende grondwater uit op de dekzandvlaktes 
langs het beekdal. Vanuit het dal kroop het veen langzamerhand over het dekzandlandschap 
van de Hunzevlakte ten noordoosten van het Drents diep en ten oosten van het Zuidlaarder-
meer, waar het de aanwezige dekzandkoppen en -ruggen bedekte. Er ontstonden uitgestrekte 
hoogveenkernen waarbinnen incidentele laagvenen voorkwamen, liggend op een pleistocene 
dekzandondergrond.341 In de Late Middeleeuwen werd het gebied definitief door de mens in 
cultuur gebracht vanuit het beekdal (afbeelding 2.28 en afbeelding 2.30). Door klink en 
oxidatie van de venen kwamen de onderliggende zandruggen bovengronds te liggen, waarop 
de nederzettingen van Middelbert, Engelbert, Westerbroek, Kropswolde en Wolfsbarge zijn 
komen te liggen (afbeelding B2).342   
                                                             
335 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 12 West, Bodemkaart 12 Oost. 
336 Stichting voor Bodemkartering, 1986, 48. 
337 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 12 West, Bodemkaart 12 Oost. 
338 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
339 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
340 Molema et al., 2012, 7. 
341 Idem, 10. 
342 Libau, 2010, 8. 
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Afbeelding 3.31: Bodemprofiel van de veldpodzolgrond (Hn33) op de achtste boorlocatie te Westerbroek. 
Situatie op 03-03-2015.  
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Zandkorrel-
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Hang-
water 

 
Grond-
water 
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grond 
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A2 
 

 
15 cm – 40 cm 

 
Matig humeus  

 
 

B 
 

 
40 cm – 120 cm 

 
Lemig, diep zwart 

 
 

BC 
 

 
120 cm – 130 cm 

 
Moerig 

 
 

C 
 

> 130 cm 
 

Dekzand 
(moedermateriaal) 

 
Tabel 3.8: Schematisch overzicht van het tot één meter dertig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
achtste boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.29: Topografische en bodemkundige weergave van de achtste boorlocatie. Het betreft een 
veldpodzolgrond (Hn33) aan de Oudeweg nabij de veenborg Vaartwijk te Westerbroek, gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Kaartschaal 1:15.000.  
 

Afbeelding 3.30: Omgeving van de achtste boorlocatie. De foto is geschoten richting het zuiden nabij Vaartwijk 
met een blik op de zichtas van de veenborg. Het welvende reliëf duidt op de nabije aanwezigheid van de zandige 
pleistocene ondergrond. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.32: Topografische en bodemkundige weergave van de negende boorlocatie. Het betreft een moerige 
podzolgrond (aWp) aan de Oudeweg nabij de veenborg Vaartwijk te Westerbroek, gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Kaartschaal 1:15.000.  
 

Afbeelding 3.33: Omgeving van de negende boorlocatie. De foto is geschoten nabij Vaartwijk richting het 
westen met een blik op de grachten van de veenborg. Situatie op 03-03-2015.  
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Vanaf dit tijdstip deden de grootschalige commerciële verveningen hun intrede, waardoor 
laagvenen met petgaten en legakkers binnen het historisch cultuurlandschap geïntroduceerd 
werden (afbeelding 3.35).348 Riet en galigaan betroffen de voornaamste soorten vegetatie in 
deze waterrijke omgeving. Sinds de inwerkingtreding van het schaalvergrotingsproces in de 
landbouwsector na de Tweede Wereldoorlog vormt het engelse raaigras de vegetatie binnen 
het historisch cultuurlandschap. De potentieel natuurlijke vegetatie van de eenheid bestaat uit 
een complex van elzenbroekbos en zomereikenbos, waarbij de elzenbroekbossen zich op de 
lagere en nattere veengronden zouden begeven en de zomereikenbossen beter gedijen op de 
hogere zandige terreinen. Normaliter zouden zich geen eikenbomen binnen de eenheid kunnen 
bevinden, ware het niet dat antropogene factoren een gewijzigde hydrologische situatie hebben 
doen veroorzaken.349       
 
De koopveengronden zijn gelegen rondom Middelbert, daarnaast komen ze voor in de 
Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder.350,351 Ze kennen een aanzienlijke 
verwantschap met de bodems in de aangrenzende beekdalvlakte van het rivierdal, ware het 
niet dat het veenmos een dominanter karakter bezit binnen deze gronden. De bovengrond is 
meestal twintig centimeter dik en is moerig van aard. Het onderliggende veenpakket bestaat 
uit circa vijftig centimeter mosveen, Op de overgang van mosveen naar de zandondergrond 
komt een gliedelaag voor van ongeveer vijftien centimeter dikte. Deze is gelegen op een 
vijfentwintig centimeter dikke laag van lemige zanden, welke het begin van de pleistocene 
zandondergrond markeren.352 Vergeleken met de andere bodems binnen de landschapseenheid 
zijn de hydrologische eigenschappen van de gronden ongunstig te noemen, aangezien in het 
algemeen een grondwatertrap uit de derde categorie wordt toegekend. Het grondwater blijft 
binnen de zomermaanden op een diepte van minder dan één meter twintig onder het maaiveld 
staan. Alleen in extreem droge jaren kan het iets dieper wegzakken. In de natte wintermaanden 
kunnen zeer hoge grondwaterstanden voorkomen.353,354 Doordat de gronden laag zijn gelegen 
treedt stagnatie van het oppervlaktewater op. De overheersende vegetatie wordt gevormd door 
elzen, welke goed gedijen op lager gelegen gronden met natte eigenschappen.355  
 
Vlierveengronden binnen de eenheid zijn parallel gelegen aan de ontginningsas of Oudeweg 
van het dorp Westerbroek.356 Rondom dit streekdorp heeft in geringe mate en onsystematische 
wijze vervening plaatsgevonden.357 Na de vervening heeft geen aanmaak tot cultuurgrond 
plaatsgevonden, er is een natuurbestemming toegekend.358 De bovengrond van de bodem 
bestaat tot vijfennegentig centimeter diepte uit zwart spalter- en veenmosveen, waarna de 
pleistocene ondergrond in de vorm van zwak lemig fijn dekzand zijn intrede doet.359 

                                                             
348 http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/14-Gorecht.html Geraadpleegd op 11-02-2015. 
349 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
350 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
351 Kamping et al., 1970, Bijlage 2, Bodemkaart 1. 
352 Idem, A47. 
353 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
354 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
355 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
356 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 Oost. 
357 Stichting voor Bodemkartering, 1986, 45. 
358 Stichting voor Bodemkartering, 1991, 69. 
359 Stichting voor Bodemkartering, 1986, 45. 
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Hydrologisch gezien is het grondwater relatief diep gelegen door de toekenning van een trap 
uit de vijfde categorie.360,361 Het zijn voornamelijk elzen en eiken die de vegetatie vormen.362 
 
In de omgeving van Engelbert, Westerbroek (afbeelding 3.32 en 3.33), Kropswolde en 
Wolfsbarge zijn de moerige podzolgronden gelegen, welke eveneens het grootste aandeel 
vormen binnen de landschapseenheid en een grote mate van gelijkenis vertonen met dezelfde 
bodems binnen de beekdalvlakte van het rivierdal.363 Er zijn echter enkele kleine verschillen 
waar te nemen. Deze gronden liggen verspreid in het pleistocene gebied, vooral op plaatsen 
waar het oorspronkelijke aanwezige veenpakket niet systematisch is vergraven en waarbij 
bezanding uitbleef. Het zijn voornamelijk de iets lagere delen in het zwak golvende gebied. 
De moerige bovengrond is over het algemeen goed veraard en plaatselijk als resultante van 
antropogene bemesting vermengd met zand (afbeelding 3.34). Onder de bovengrond kan een 
dunne laag verweerd veen voorkomen. Af en toe is dit echter ten gevolge van agrarische en 
waterhuishoudkundige activiteiten geheel verdwenen. Het pleistocene dekzand doet vanaf 
dertig centimeter zijn intrede.364 Aangezien het grondwater in het algemeen diep gelegen is 
door de toekenning van watertrappen uit hoofdzakelijk de vierde en vijfde categorie, komt het 
tijdens de meeste zomers niet binnen boorbereik voor (tabel 3.9). Bij bouwland stijgt het 
gedurende de winter tot in of vlak onder de bouwvoor. Bij grasland stijgt 's winters in 
perioden met veel neerslag het grondwater tot dicht onder de zode.365,366 Door de lagere ligging 
van de gronden binnen de zwak golvende landschapseenheid treedt er regelmatig stagnatie van het 
oppervlaktewater op. Elzen vormen de overheersende vegetatie.367  
 
De laatste categorie bodems wordt gevormd door de veldpodzolgronden. Het betreffen de 
pleistocene zandruggetjes uit het Weichselien, welke na vertering van de bovenliggende 
veengronden door antropogene invloeden aan het oppervlak zijn komen te liggen (afbeelding 
3.30). De huidige dorpen Engelbert, Middelbert, Kropswolde, Wolfsbarge en Westerbroek 
(afbeelding 3.29) zijn op deze langgerekte en dunne stroken zand gelegen.368 De bovengrond 
is circa vijfentwintig centimeter dik en bestaat uit leemarm, humusrijk en zwak lemig fijn 
jong dekzand. Onder deze bovengrond komt een loodzandachtige laag voor die zelden dikker 
is dan vijf centimeter. Deze wordt opgevolgd door een zeer fijne zandlaag die zich tot aan 
boordiepte uitstrekt (afbeelding 3.31). Vanuit hydrologisch oogpunt wordt er in het algemeen 
een grondwatertrap uit de zesde categorie aan de gronden toegekend (tabel 3.8). Er vindt dan 
ook een goede ontwatering bij deze gronden plaats. 369,370 De vegetatie op de gronden wordt 
hoofdzakelijk gevormd door eiken en incidenteel berken.371 

                                                             
360 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
361 Stichting voor Bodemkartering, 1986, Bodemkaart 7 Oost Groningen. 
362 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
363 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
364 Stichting voor Bodemkartering, 1986, 48-49. 
365 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
366 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23. 
367 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
368 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
369 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23, 66-67. 
370 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West, Bodemkaart 7 Oost, Bodemkaart 12 Oost. 
371 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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Afbeelding 3.34: Bodemprofiel van de moerige podzolgrond (aWp) op de negende boorlocatie te Westerbroek. 
Situatie op 03-03-2015.  
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Tabel 3.9: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
negende boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De 
stand van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.36: Nabij de grens met het voormalige rechtsgebied Hunsingo valt in de buurtschap Hoge Paddepoel een 
relict uit de eenheid van het historisch cultuurlandschap te aanschouwen. Het betreft een vroegere huiswierde. De 
foto is geschoten ter hoogte van de Paddepoelsterweg.  
 
3.5.1: Voormalige getijdegeul 
 
De eerste landschapseenheid betreft de voormalige getijdegeul (D1). Deze zone is voor een 
belangrijke mate gevormd door getij-riviermondafzettingen welke afkomstig zijn vanuit de 
Waddenzee waardoor zich lichte klei en zavel als mariene sedimenten in het gebied hebben 
gevormd.374,375 Kalkarme en knippige poldervaaggronden vormen de typerende bodems in de 
eenheid. Vanuit een hydrologisch oogpunt vindt er inzijging op de zavelige en kalkarme 
poldervaaggronden plaats, terwijl er lichte kwel optreedt aan het oppervlak van de knippige 
poldervaaggronden. Aan eerstgenoemde bodem worden hoofdzakelijk trappen uit de vijfde en 
zesde categorie toegekend gezien haar hogere ligging door de sedimentatie waardoor het 
grondwater dieper is gelegen. Laatstgenoemde wordt voornamelijk gekenmerkt door een trap 
uit de derde categorie vanwege haar lagere ligging.376,377 De vegetatie binnen het historisch 
cultuurlandschap werd tot de eerste grootschalige ontginningen in de Late Middeleeuwen 
gekenmerkt door kweldervegetatie waarbinnen engels gras, lamsoor en zeekweek de soorten 
vormden. Tot halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw bestond de vegetatie binnen 
de eenheid hoofdzakelijk uit voedselrijk grasland waarin grote vossestaart, oeverzegge en 
voszegge de kenmerkende soorten vormden (afbeelding 3.40). 

                                                             
374 Koomen et al., 2008, Geomorfologische kaart 7 West Oost. 
375 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
376 Ibidem. 
377 Van Dodewaard & Rutten, 1982, Bijlage 1, Bodemkaart zuidblad. 
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Afbeelding 3.35: Ter hoogte van de Hesselinkslaan te Westerbroek vallen petgaten en legakkers met rietkragen 
waar te nemen, welke relicten vormen met betrekking tot de vegetatie uit het historisch cultuurlandschap.  
 
3.5: Voormalig getijdenlandschap van de Hunze 
 
Landschapstype D betreft het voormalige getijdenlandschap van de Hunze en is gelegen in het 
vroegere oerstroomdal van de rivier. Tot en met het Atlanticum kent het in grote lijnen een 
vergelijkbare geogenese met het laagveenlandschap van de Hunze, dat tevens in het dalsysteem 
is gelegen en in het begin van deze paragraaf is behandeld. Met het inwerking treden van de 
voornoemde tijdseenheid vindt er binnen het stroomdal echter een scheiding plaats ten aanzien 
van de verschillende afzettingen.372 Landschapstype B heeft zich overwegend ontwikkeld als 
een gebied met een venig karakter en strekt zich binnen het onderzoeksdomein uit richting het 
zuiden vanaf Waterhuizen tot en met het Zuidlaardermeer, zoals reeds eerder is beschreven. Het 
zeeboezemlandschap daarentegen heeft zich in de loop van het tijdvak door mariene sedimentatie 
een overwegend kleiig en zavelig karakter aangemeten en bevindt zich binnen het onderzoeks-
domein in het noordelijke gedeelte van het stroomdal, dat gelegen is tussen Roodehaan en de 
Hoge Paddepoel.373 Binnen dit type landschap kunnen er twee eenheden worden onderscheiden, 
welke in onderstaande alinea’s worden belicht.    
 

                                                             
372 Vos & Bazelmans, 2011, 43-44. 
373 Stichting voor Bodemkartering, 1973, Bodemkaart 7 West Groningen. 
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Afbeelding 3.39: Bodemprofiel van de kalkarme poldervaaggrond (Mn74C) op de tiende boorlocatie te 
Noorderhoogebrug. Situatie op 03-03-2015.  
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Tabel 3.10: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
tiende boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De stand 
van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.37: Topografische en bodemkundige weergave van de tiende boorlocatie. Het betreft een kalkarme 
poldervaaggrond (Mn74C) aan de Winsumerweg nabij de spoorlijn Groningen-Sauwerd te Noorderhoogebrug, 
gemeente Groningen. Kaartschaal 1:15.000.  
 

Afbeelding 3.38: Omgeving van de tiende boorlocatie. De foto is geschoten richting het oosten nabij de spoorlijn 
Groningen-Sauwerd met een blik naar de oude stroomgeul van de Hunze met flankerende inversieruggen en het 
achterliggende dorp Noorderhoogebrug. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.40: Oeverzegge valt als vegetatierelict uit het historisch cultuurlandschap waar te nemen in de 
voormalige geul van de Hunze binnen het vroegere getijdelandschap. De opname is geschoten ter hoogte van de 
Paddepoelsterweg nabij de gemeentegrens met Winsum.  
 
3.5.2: Voormalige getijdevlakte 
 
De tweede landschapseenheid betreft de voormalige getijdevlakte (D2). In tegenstelling tot de 
eerste eenheid, waarin licht kleiig en zandig materiaal bij een hoge stroomsnelheid werd 
gedeponeerd waardoor een zogenaamd oeverwalsysteem is ontstaan, daar bezonken de 
zwaardere kalkloze kleien en zware zavels in de aangrenzende lager gelegen vlakke kommen 
binnen een rustig en brak milieu (afbeelding 2.16 en afbeelding B3). De invloed van de 
zeeboezem was hier, relatief ver van de mariene aanvoerbasis verwijderd, betrekkelijk gering 
te noemen.388 Binnen de komvlakte begeven zich tevens gronden waar in het verleden een laag 
hoogveen over het kleipakket is gegroeid, maar door antropogene ingrepen is ingeklonken en 
vermengd met de onderliggende knipklei.389 Vandaar dat er twee bodems binnen de eenheid 
kunnen worden onderscheiden, betreffende zware knippoldervaaggronden en kalkarme 
woudeerdgronden. Aan eerstgenoemde bodem is hoofdzakelijk een grondwatertrap uit de 
derde categorie toegekend waardoor er tijdens natte winterperioden zeer hoge grondwater-
standen kunnen voorkomen, mede door het optreden van lichte kwel. De laatstgenoemde 
bodem kent voornamelijk een grondwatertrap uit de vijfde categorie, waardoor er vanuit hydro-
logisch oogpunt gesproken kan worden over een lichte mate van kwel aan het maaiveld.390,391 

                                                             
388 Boersma et al., 1990, 30. 
389 Idem, 31. 
390 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
391 Van Dodewaard & Rutten, 1982, Bijlage 1, Bodemkaart zuidblad. 
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Met de inwerkingtreding van het naoorlogse schaalvergrotingsproces in de landbouwsector 
vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie binnen het historisch cultuurlandschap. 
Binnen de eenheid zou van potentieel natuurlijke vegetatie geen sprake kunnen zijn indien de 
komvlakten een permanente vernatting vanuit de zeeboezem zouden kennen. Essen-iepenbos 
zou de potentieel natuurlijke vegetatie vormen op de bodems, mits zich niet teveel zoute 
invloed vanuit het getijdenbekken in de geul manifesteert.378 
 
De kalkarme poldervaaggronden vormen de basis voor de licht-kleiige en zwaar-zavelige 
kwelderruggen, welke parallel aan de boorden van de kronkelende riviermeanders zijn 
gelegen (afbeelding 3.37 en afbeelding 3.38).379 De grove mariene afzettingen bezonken als 
eerst naast het stroombed van de waterloop, in de lager gelegen en aangrenzende kommen 
werd het fijne materiaal gedeponeerd. De matig humusarme tot matig humeuze bovengrond 
van zware zavel is overwegend kalkloos. Tot een diepte van circa tachtig centimeter blijven 
de gronden uit kalkloze zware zavel bestaan, die van boven naar beneden grijzer wordt. Tot 
een diepte van honderdvijfentwintig centimeter wordt vervolgens olijfgrijze en kalkrijke 
lichte klei aangetroffen (afbeelding 3.39).380 Door het sedimentrijke karakter van de gronden 
zijn ze aanzienlijk hoger gelegen dan de omliggende bodems in de kleiige komvlakte van het 
rivierdal, waardoor voornamelijk grondwatertrappen uit de vijfde en zesde categorie worden 
toegekend en de kans op overstroming lager is dan in de omliggende komgronden (tabel 
3.10).381,382 Het betreffen populieren en wilgen die als vegetatie gedijen op deze bodems.383  
 
De lichtere knippoldervaaggronden van deze eenheid liggen in een smalle strook achter de 
oude Hunzemeanders en maken onderdeel uit van het oeverwalsysteem. Ze zijn gesitueerd 
binnen het overgangsgebied van de zware knippoldervaaggronden in de komvlakten enerzijds 
en de lichtere poldervaaggronden van voorschreven kwelderruggen anderzijds.384 De 
vijfentwintig centimeter dikke bovengrond bestaat uit humusarme en kalkloze lichte klei. 
Onder de bovengrond komt een vijfendertig centimeter dikke knippige en zware kleilaag voor 
welke plaatselijk sterk roestig van karakter is, hetgeen een indicatie voor kwelvorming kan 
betekenen. Tussen zestig en tachtig centimeter diepte rust de zware klei op kalkarme lichte 
klei, die op veel plaatsen met toenemende diepte kalkrijker wordt en soms overgaat in zavel.385 
In vergelijking met de kalkarme poldervaaggronden binnen de eenheid zijn de hydrologische 
eigenschappen van deze gronden minder gunstig te noemen, aangezien hoofdzakelijk een 
grondwatertrap uit de derde categorie en incidenteel een trap uit de vijfde categorie wordt 
toegekend. Het grondwater blijft in de zomermaanden op een diepte van minder dan één 
meter twintig onder het maaiveld circuleren.386 Populieren en wilgen vormen, net als in 
voorschreven kalkarme poldervaaggronden, de overheersende vegetatie op deze bodems.387  
                                                             
378 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
379 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West; Van Dodewaard & Rutten, 1982, Bijlage1, Bodemkaart zuidblad. 
380 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 92. 
381 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
382 Van Dodewaard & Rutten, 1982, Bijlage 1, Bodemkaart zuidblad. 
383 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
384 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West; Van Dodewaard           & Rutten, 1982, Bijlage1, Bodemkaart zuidblad. 
385 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 94. 
386 Van Dodewaard & Rutten, 1982, 23; Idem, Bijlage 1, Bodemkaart zuidblad. 
387 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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Afbeelding 3.43: Bodemprofiel van de knippige poldervaaggrond (kMn74C) op de elfde boorlocatie in de Hoge 
Paddepoel. Situatie op 03-03-2015.  
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Tabel 3.11: Schematisch overzicht van het tot één meter twintig diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de 
elfde boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De stand 
van het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 03-03-2015.  
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Afbeelding 3.41: Topografische en bodemkundige weergave van de elfde boorlocatie. Het betreft een knippige 
poldervaaggrond (kMn74C) nabij het Van Starkenborghkanaal aan de Tiardaweg in de buurtschap Hoge Padde-
poel, gemeente Groningen. Kaartschaal 1:10.000.  
 

Afbeelding 3.42: Omgeving van de elfde boorlocatie in de komkleivlakte. De foto is geschoten nabij het Van 
Starkenborghkanaal richting het noorden met een blik naar de Koningslaagte. Situatie op 03-03-2015. 
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Afbeelding 3.44: Topografische en bodemkundige weergave van de twaalfde boorlocatie. Het betreft een kalkarme 
woudeerdgrond (pMn86C) nabij het Damsterdiep aan de Rijksweg in de omgeving van Ruischerbrug, gemeente 
Groningen. Kaartschaal 1:17.500.  
 

Afbeelding 3.45: Omgeving van de twaalfde boorlocatie in het woudgebied van de komkleivlakte. De foto is 
geschoten nabij de Rijksweg richting het noorden met een blik naar het Edonbos. Situatie op 03-03-2015. 
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De vegetatie binnen het historisch cultuurlandschap werd tot de eerste grootschalige menselijke 
ontginningen in de Late Middeleeuwen tijdens incidentele overstromingen gekenmerkt door 
kweldervegetatie waarbinnen zeekraal de kenmerkende soort vormde. Indien er sprake was 
van structurele vernatting kon door de invloed van het zoute water geen vegetatieontwikkeling 
plaats vinden. Tot halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw bestond de vegetatie 
binnen de eenheid hoofdzakelijk uit voedselrijk grasland waarin grote vossestaart, oeverzegge 
en voszegge de kenmerkende soorten vormden. Met de inwerkingtreding van het naoorlogse 
schaalvergrotingsproces in de landbouwsector vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie 
in het historisch cultuurlandschap. Binnen de eenheid zou van potentieel natuurlijke vegetatie 
geen sprake kunnen zijn indien de komvlakten een permanente vernatting vanuit de boezem 
zouden kennen. Er zou echter essen-iepenbos op de bodems groeien indien er sprake is van 
een geringe mate van vernatting in de komgebieden en de zoute invloed van de zee beperkt 
blijft.392   
 
Tussen Selwerd en de Koningslaagte zijn de knippoldervaaggronden uit de zwaardere categorie 
gelegen (afbeelding 3.41 en afbeelding 3.42).393 De tien tot vijftien centimeter dikke, matig 
humusarme bovengrond bestaat overwegend uit lichte klei, het zogenaamde verjongingsdek. 
Meestal komt daaronder een humusarme, kalkloze en zware kleilaag voor met een roestig 
karakter, hetgeen kan duiden op kwelvorming. Binnen veertig tot vijftig centimeter gaat deze 
laag over in een humusarme, kalkloze, zware kleiafzetting met duidelijke knipeigenschappen 
(afbeelding 3.43). De doorsnede van de zware kleilaag varieert tussen de zestig en zeventig 
centimeter. Dit is een gevolg van de ligging van het oorspronkelijk oppervlak van de oude 
kwelder, welke zich onder de zware klei bevindt. Er is voornamelijk een grondwatertrap uit 
de derde categorie aan de bodems toegekend (tabel 3.11). Tijdens de winterperioden kunnen 
zeer hoge grondwaterstanden voorkomen.394 Door de wat lagere en nattere ligging van de gronden 
in de kommen bestaat de vegetatie uit populieren en wilgen.395  
 
De kalkarme woudeerdgronden binnen de eenheid zijn hoofdzakelijk gelegen binnen de 
huidige stadswijken Lewenborg, Beijum, de Hunze en het dorp Noorddijk (afbeelding 3.44 en 
afbeelding 3.45).396 De donker gekleurde bovengrond, het zogenaamde wouddek varieert in 
dikte tussen twintig en veertig centimeter. Deze is in het algemeen zeer humeus en bestaat 
overwegend uit kalkloze en lichte klei (afbeelding 3.46 en tabel 3.12). Daaronder komt een 
dunne laag knippige en zware klei met een roestig karakter voor, welke op circa vijftig 
centimeter diepte overgaat in kalkrijke klei of zavel. Naar beneden toe wordt het materiaal 
lichter, zaveliger en kalkrijker. Hydrologisch gezien is het grondwater diep gelegen doordat in 
hoofdzaak een trap uit de vijfde categorie wordt toegekend.397,398 Doordat het wouddek en 
veniger karakter bezit dan de omliggende knippoldervaaggronden uit de zwaardere categorie, 
groeien er als vegetatie naast populieren en wilgen ook elzen op de bodems.399 
                                                             
392 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
393 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West; Van Dodewaard & Rutten, 1982, Bijlage1, Bodemkaart zuidblad. 
394 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23, 100; De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
395 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
396 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
397 Stichting voor Bodemkartering, 1973, 23, 86. 
398 De Vries & Onderstal, 2008, Bodemkaart 7 West. 
399 Mondelinge mededeling rayonbeheerder Stichting Het Groninger Landschap M. Krol te Haren (Gn.) aan de 
hand van veldexcursie onderzoeksdomein op 03-02-2015 middels literatuur Schaminée et al., 1995a; 1995b; 
1996; 1998; 1999 en Van der Werf, 1991. 
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3.6: Conclusie 
 
Binnen het Gorechter Hunzedal kunnen er op basis van de samenhangende patronen tussen de 
ondergrond, (micro)reliëf, bodem, hydrologie en vegetatie vier verschillende landschapstypen 
met zes bijbehorende eenheden worden onderscheiden.  
 
Landschapstype A wordt gevormd door het keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug.  
Binnen dit type wordt onderscheidt gemaakt in één landschapseenheid. 
 
De hellingvoet van de grondmorene (A één) wordt vanuit een geomorfologisch perspectief 
gekenmerkt door glooiingen van hellingafspoelingen, welvingen van dekzanden met cultuur-
dekken en venige laagten. Binnen deze landschapseenheid zijn verschillende kenmerkende 
bodems gelegen, betreffende veldpodzol-, keileem-, bruine enkeerd-, beekeerd-, en laarpodzol-
gronden. Vanuit hydrologisch oogpunt vindt er in het algemeen inzijging van het regenwater 
plaats binnen deze bodems, terwijl het grondwater relatief diep beneden het maaiveld gelegen 
is. Er worden grondwatertrappen uit vijfde en zesde categorie aan de bodems toegekend. De 
vooroorlogse vegetatie in het historische cultuurlandschap bestond hoofdzakelijk uit blauw 
grasland. Sinds de inwerkingtreding van het naoorlogse schaalvergrotingsproces in de landbouw-
sector vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie. Het natuurlijke bostype bestaat uit 
beuken-eikenbos op de lagere flanken van de hellingvoet en berken-beukenbos op de hogere 
gronden van de hellingvoet. 
 
Landschapstype B betreft het laagveenlandschap van de Hunze. Er kan onderscheidt worden 
gemaakt in twee landschapseenheden.  
 
Het eerste betreft de meandergordel van de rivier (B één). Ten opzichte van de aangrenzende 
beekdalvlakte onderscheidt deze zich vanuit geomorfologisch perspectief als een kronkelend 
lint door middel van (verlande) meanders en oeverwallen binnen de stroomgordel en knipklei-
gebieden in de kommen. De eenheid wordt gekenmerkt door diverse bodemtypen, betreffende 
koopveen-, weideveen-, waardveen-, liedeerd- en poldervaaggronden. Vanaf de hoger gelegen 
Hondsrug doen zich diepe grondwaterstromen richting deze eenheid begeven, welke als ondiepe 
kwelwaterstromen hun intrede doen aan het oppervlak. Het betreffen natte en laaggelegen 
gronden met een hoge grondwaterstand, gezien trappen uit de eerste en tweede categorie aan 
de bodems gekoppeld worden. De vooroorlogse vegetatie in het historische cultuurlandschap 
bestond hoofdzakelijk uit voedselrijk beekdalgrasland. Met de inwerkingtreding van het 
naoorlogse schaalvergrotingsproces vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie. In het 
geval van permanente vernatting binnen de zone wordt de potentieel natuurlijke vegetatie 
gevormd door wilgenstruweel met grote zegges. Mocht er sprake zijn van een geringe mate 
van vernatting zonder landbouwkundig gebruik van de bodem, dan zou deze worden gevormd 
door essen-iepenbossen. 
 
De tweede landschapseenheid wordt gevormd door de venige beekdalvlakte van het rivierdal 
(B twee). Gesitueerd tussen de hellingvoet enerzijds en de (venige) meandergordel anderzijds, 
kenmerkt zij zich door aanwezigheid van een overwegend egaal laagveenpakket waarop 
incidenteel hoogveenkernen zijn gevormd en humeuze kleien zijn gedeponeerd. De bodems 
die binnen deze zone zijn gelegen betreffen de madeveen- en koopveengronden, daarnaast 
zijn er moerige podzolgronden waar te nemen. In de lager gelegen gedeelten van de vlakte 
komen de kwelwaterstromen aan het oppervlak voor en begeeft het grondwater zich dicht 
onder het maaiveld door de toekenning van grondwatertrappen uit de eerste en tweede categorie.  
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Afbeelding 3.46: Bodemprofiel van de kalkarme woudeerdgrond (pMn86C) op de twaalfde boorlocatie nabij 
Ruischerbrug. Situatie op 03-03-2015.  
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Tabel 3.12: Schematisch overzicht van het tot één meter diepte reikende bodemprofiel, behorende tot de twaalfde 
boorlocatie. Weergegeven zijn de horizonten met hun profielverloop en bijbehorende diepteligging. De stand van 
het hang- en grondwater en zandkorrelgrootte zijn eveneens vermeld. Situatie op 03-03-2015.  
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De vegetatie binnen het historisch cultuurlandschap werd tot de inwerkingtreding van de 
eerste grootschalige antropogene ontginningen in de Late Middeleeuwen gekenmerkt door 
kweldervegetatie. Tot halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw bestond de vegetatie 
binnen de eenheid hoofdzakelijk uit voedselrijk grasland. Met de inwerkingtreding van het 
naoorlogse schaalvergrotingsproces vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie binnen 
het historisch cultuurlandschap. Binnen de eenheid zou van potentieel natuurlijke vegetatie 
geen sprake kunnen zijn indien de komvlakten een permanente vernatting vanuit de 
zeeboezem zouden kennen. Essen-iepenbos zou de potentieel natuurlijke vegetatie vormen op 
de bodems, tenzij zich een zoute invloed vanuit het getijdenbekken in de geul zou manifesteren. 
 
Het zesde en laatste landschapstype betreft de voormalige getijdevlakte (D twee). Achter het 
opgeslibde oever- en kwelderwalsysteem van de geul bezonken de zwaardere kalkloze kleien 
en zware zavels uit de boezem in de aangrenzende lager gelegen kommen binnen een rustig 
en brak milieu. Door dit gegeven hebben zich op de grens met het Centrale Woldgebied zelfs 
hoogveenkernen op de knipkleien kunnen ontwikkelen. Er zijn dan ook twee bodems binnen 
de eenheid te onderscheiden, betreffende de zware knippoldervaaggronden en de kalkarme 
woudeerdgronden. Aan eerstgenoemde bodem is een grondwatertrap uit de derde categorie 
toegekend waardoor er tijdens natte winterperioden zeer hoge grondwaterstanden kunnen 
voorkomen, mede door het optreden van lichte kwelvorming. De laatstgenoemde bodem kent 
een grondwatertrap uit de vijfde categorie, waardoor er vanuit hydrologisch oogpunt gesproken 
kan worden over een lichte mate van kwel aan het maaiveld. De dominante vegetatie binnen 
het historisch cultuurlandschap werd tot de eerste grootschalige antropogene ontginningen in 
de Late Middeleeuwen gekenmerkt door kweldervegetatie. Tot halverwege de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw bestond de vegetatie binnen de eenheid hoofdzakelijk uit voedselrijk 
grasland. Sinds de inwerkingtreding van het naoorlogse schaalvergrotingsproces vormt het 
engelse raaigras de dominante vegetatie binnen het historisch cultuurlandschap. Binnen de 
eenheid zou van potentieel natuurlijke vegetatie geen sprake kunnen zijn indien de komvlakten 
een permanente vernatting vanuit de boezem zouden kennen. Er zou echter essen-iepenbos op 
de bodems groeien indien er sprake is van een geringe mate van vernatting in de komgebieden 
en de zoute invloed van de zee beperkt blijft tot een minimum. 
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Op de flanken van de vlakte richting de hellingvoet begeeft de grondwaterstand zich met een 
trap uit de derde categorie dieper onder het maaiveld. De potentieel natuurlijke vegetatie blijkt 
zich binnen de eenheid aan te passen naar voornoemde specifieke hydrologische omstandigheden. 
Op de hoger en droger gelegen flanken zouden zich hoogveenkussens begeven, terwijl er zich 
richting de lagere delen van de laagvlakte successievelijk berken- en elzenbroekbossen zouden 
manifesteren. De vooroorlogse vegetatie in het historische cultuurlandschap van deze eenheid 
bestond hoofdzakelijk uit voedselarm grasland of hooiland. Met de inwerkingtreding van het 
naoorlogse schaalvergrotingsproces vormt het engelse raaigras de vegetatie. 
 
Het voormalige hoogveenlandschap van het Duurswold en het Oostermoer wordt als 
landschapstype C aangeduid. Binnen dit complexe landschapstype kan één eenheid worden 
onderscheiden. 
 
Heden ten dage betreft het voormalige hoogveengebied (C één) vanuit geomorfologisch 
perspectief een laaggelegen en vlakke zone die tot de periode van grootschalig antropogeen 
ingrepen werd gekenmerkt door de aanwezigheid van sponzige hoogveenkussens, incidentele 
laagveenvlakten en een zandige ondergrond. De koopveen- en vlierveengronden vormen de 
kenmerkende bodems binnen deze eenheid, hetgeen evenzeer geldt voor de moerige podzol- 
en veldpodzolgronden. Door de geringe hoogteverschillen en het egale karakter is er op 
hydrologisch vlak sprake van waterstagnatie binnen de zone. Ondanks het gegeven dat het een 
van de laagste gebieden binnen het onderzoeksdomein betreft door klink en oxidatie van het 
veenpakket is het grondwater relatief diep gelegen, gezien trappen uit de derde tot en met de 
zesde categorie worden toegekend aan de bodems, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van de hoger gelegen zandruggen. Tot in de achttiende eeuw is er binnen de 
eenheid op de randvenen landbouw bedreven, waarbij brandcultuur op hoogveenkussens is 
uitgeoefend. Boekweit en spelt vormden dan ook de voornaamste soorten vegetatie binnen het 
historische cultuurlandschap. Vanaf dit tijdstip deden de grootschalige en commerciële 
verveningen hun intrede, waardoor er zich laagvenen met petgaten en legakkers binnen het 
historisch cultuurlandschap manifeste(e)r(d)en. Sinds het schaalvergrotingsproces in de 
landbouwsector vormt het engelse raaigras de dominante vegetatie. De potentieel natuurlijke 
vegetatie bestaat uit een complex van elzenbroekbos en zomereikenbos, waarbij de elzen-
broekbossen zich op de lagere en nattere veengronden zouden begeven en de zomereiken-
bossen beter op de zandige en hoger gelegen terreinen zouden gedijen.  
 
Het voormalige getijdelandschap van de Hunze betreft het vierde landschapstype (D). Binnen 
dit type landschap kunnen twee eenheden worden onderscheiden.  
 
De eerste betreft de voormalige getijdegeul (D één). Deze zone is in belangrijke mate 
gevormd door getij- en riviermondafzettingen welke afkomstig zijn vanuit de Waddenzee, 
waardoor zich lichte kleien en zavels als mariene sedimenten in het gebied hebben gevormd 
door opslibbing. Middels reliëfinversie is de eenheid vanuit morfologisch oogpunt hoger 
komen te liggen dan de naaste komgronden, waardoor de voormalige geul zich als een hoger 
gelegen lint met oeverwallen en kwelders binnen het actuele landschap laat onderscheiden. 
Kalkarme en knippige poldervaaggronden vormen de voornaamste bodems binnen de eenheid. 
Vanuit hydrologisch oogpunt vindt er inzijging op de zavelige kalkarme poldervaaggronden 
plaats, terwijl er lichte kwel optreedt aan het oppervlak van de knippige poldervaaggronden. 
Aan de eerste bodem worden trappen uit de vijfde/zesde categorie toegekend, gezien de hogere 
ligging door sedimentatie waardoor het grondwater dieper is gelegen. Laatstgenoemde bodem 
wordt gekenmerkt door een grondwatertrap uit de derde categorie vanwege haar lagere ligging.  
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Hoofdstuk 4  
 
Historische meandering 
 
4.1: Inleiding  
 
In het voorgaande hoofdstuk is de natuurlijke landschapsopbouw van het Gorechter Hunzedal 
uiteengezet. Het betreffen de pedogenetische processen die ten grondslag hebben gelegen aan 
de vorming van de bovengrond binnen het onderzoeksdomein. Nu de kennis over de opbouw en 
de ontstaanswijze van de diepere ondergrond en de bodem aanwezig is, kunnen de verschillende 
ontwikkelingsfasen van het riviertje de Hunze en haar morfologische eigenschappen uiteengezet 
worden. De natuurlijke ondergrond speelt een cruciale rol ten aanzien van de riviermorfologische 
ontwikkeling, waardoor het onderzoek naar het karakter van deze – deels venige en deels kleiige 
rivier – pas in dit laatste hoofdstuk van het eerste thema aan bod komt. Er wordt getracht om de 
ontwikkeling van de verschillende riviertypen en historische meanderstructuren in het stroomdal 
aan te tonen. De volgende onderzoeksvraag staat dan ook centraal:   
 
Welke riviertypen en historische meanderstructuren hebben zich ontwikkeld in het Gorechter 
Hunzedal en wat kan worden gezegd over hun (relatieve) ouderdom? 
 
Allereerst zullen de verschillende riviertypen worden behandeld, zoals deze zich tussen het Laat-
Weichselien en de Late Middeleeuwen in het stroomdal hebben gemanifesteerd. Paragraaf 4.2    
toont de ontwikkeling van een vlechtend naar een meanderend riviertype aan door middel van 
een bureaustudie, welke voornamelijk uit literatuuronderzoek en de analyse van fotomateriaal 
bestaat. Het hedendaagse landschap van het Gorechter Hunzedal herbergt nog vele historische 
meanderstructuren. In paragraaf 4.3 wordt het onderzoek naar de reconstructie van deze patronen 
uit de periode van het Laat-Holoceen uiteengezet. Op basis van de AHN 1/2, natte plekkenkaart 
van ir. Von Freitag, historische kaartbladen en luchtfoto’s zijn de patronen welke vrijwel direct 
aan het oppervlak liggen, gereconstrueerd. Deze meanderstructuren kennen geulen welke heden 
ten dage nog zichtbaar en opengelegen zijn, terwijl er daarnaast eveneens verdwenen geulen 
zijn gekarteerd met een verlande status. De GIS-, (historische) kaart- en luchtfoto-analyses – 
welke als methoden aan de reconstructie ten grondslag hebben gelegen – worden specifiek met 
een beschrijving van de voornoemde bronmaterialen behandeld. Vervolgens worden de uit deze 
reconstructie voortgekomen resultaten beschreven/vastgesteld en op beeldende wijze inzichtelijk 
gemaakt via de meanderstructurenkaart (afbeelding 4.1 en bijlage 12). Als laatste zijn er literaire 
werken bestudeerd en hebben interviews met enkele vakspecialisten plaats gevonden. Dit om de 
relatieve dateringen van de historische meanderstructuren inzichtelijk te maken door middel van 
discussie en interpretatie in het wetenschappelijk discours. Paragraaf 4.4 tracht antwoord op de 
onderzoeksvraag te geven door een conclusie te formuleren middels de opgedane bevindingen. 

 
4.2: Riviertypen en historische meanderstructuren 
 
Vermoedelijk heeft de Hunze tussen het Eemien en de Late Middeleeuwen op een natuurlijke 
wijze door het Gorechter dalcomplex gestroomd.400,401 Vanaf het laatstgenoemde tijdstip gaan 
grootschalige antropogene invloeden op het gebied van ontginningen, waterhuishoudkundige 
ingrepen en bebouwing het karakter van de rivierloop beïnvloeden, waardoor er een geleidelijk 
proces van decimering en verlanding binnen de stroomgordel plaats vindt (afbeelding 4.4). 
                                                             
400 Vos & Van den Berg, 2004, 78. 
401 Vos & Knol, 2014, 11-12. 
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De brede waterloop is in de afgelopen eeuwen tot een kleine beek gedegradeerd waarvan de 
bedding op de meeste plaatsen is opgevuld en zonder geschikte technieken niet langer in het 
landschap waar te nemen is.402,403  
 
4.2.1: Riviertypen 
 
Alvorens tot een reconstructie van de holocene rivierloop over te gaan, worden allereerst de 
verschillende stadia geschetst waarin de Hunze zich als rivier ontwikkeld heeft met beschrijving 
van het bijbehorende type per stadium (tabel 4.1).  
 
De steilheid van de hellinghoek, oftewel de mate van het verhang binnen het stroomdal, de 
beschikbare hoeveelheid te transporteren sedimentatielast, de schommelingen in waterafvoer 
en de stroomsnelheid vormen de beslissende factoren voor het specifieke type gedrag dat een 
rivier zich kan aanmeten, en welke sedimenten er worden afgezet en geërodeerd (afbeelding 
4.2).404 Hierdoor kan er onderscheid worden gemaakt tussen de pleistocene Hunzeloop met 
haar vlechtende structuur enerzijds en de holocene Hunzeloop met haar meanderende karakter 
anderzijds.405  
 

Afbeelding 4.2: Riviertypen met bijbehorende kenmerken en eigenschappen. Bron: Jongmans et al., 2013a, 379.  
 

                                                             
402 Westerink, 1986, 21-22. 
403 Van den Broek, 2007, 222-223. 
404 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
405 De Mulder et al., 2003, 217.  
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Afbeelding 4.1: Uitsnede van de meanderstructurenkaart, waarbij de gebiedsgrens van het Gorechter Hunzedal 
met een bolletjeslijn is ingetekend en de laat-holocene meanderpatronen in het stroomgebied zijn weergegeven. 
De tweede versie van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) is als ondergrond gebruikt en verkregen 
via de GeoDienst van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
 



114 115
115 

 

Afbeelding 4.4: Gedeeltelijke aanleg van het Winschoterdiep in 1944 waarbij de Gronenburgmeander in de Groote 
Meewerderpolder is doorsneden. In de jaren zestig van de vorige eeuw verrezen op deze grond de Scandinavische 
havenbekkens waarbij de restgeul definitief van de kaart verdween. Bron: http://watwaswaar.nl/#jc-w8-8-ea-1v-1-
4ZXM-3sOm---fcM Geraadpleegd op 22-02-2015. 
 
Meanderende riviertype 
 
Daarentegen is het meanderende riviertype gelegen binnen rivierdalen met een relatief vlakke 
verhanglijn. Tevens is er sprake van een beperkte hoeveelheid te transporteren sedimentatielast en 
een lage stroomsnelheid met een geringe afvoervariatie binnen één stroomgeul.412,413,414 Geheel in 
tegenstelling tot het vlechtende riviertype met haar verwilderde karakter kent een meanderende 
rivier een gematigd karakter door het constante en rustige afvoerregime van fijn sediment dat 
op een zwevende wijze door de bedding wordt getransporteerd en welke het gehele jaar water-
voerend is.415,416  
 
Ten tijde van het Holoceen deed de opwarming van het klimaat de vegetatie in het onderzoeks-
domein geleidelijk aan tot ontwikkeling komen. De sedimentatielast en piekafvoeren van de 
Hunze namen door dit gegeven af en stabiliseerden zich.417 Deze factoren en het gegeven dat 
de verhanglijn binnen het stroomdal tijdens dit jongste geologische tijdvak begon af te vlakken 
door mariene en organische opvulling, deden de rivier aan snelheid inboeten waardoor zij haar 
loop ging verbreden en een meanderend karakter ging aanmeten.418,419  

                                                             
412 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
413 Nicolay et al., 2008a, 68.     
414 Spek et al., 1996, 57. 
415 Jongmans et al., 2013a, 379. 
416 Van Zijverden & De Moor, 2014, 65-66. 
417 De Mulder et al., 2003, 217. 
418 Nicolay et al., 2008a, 68-69. 
419 De Mulder et al., 2003, 217. 
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Vlechtende riviertype 
 
Het vlechtende riviertype kenmerkt zich door een relatief steil aflopende verhanglijn in de 
stroomafwaartse richting en periodiek sterk schommelende afvoeren van water, waarin een 
aanzienlijke hoeveelheid grove sedimentatielast uit de bedding wordt getransporteerd binnen 
meerdere geulen. In de zomer is er sprake van piekafvoeren waarin grote hoeveelheden smelt-
water afvloeien, terwijl de afvoercapaciteit in de wintermaanden relatief gering te noemen is. 
Daarnaast vertonen de stroomsnelheden een grote mate van variatie door piek- en dalafvoeren 
in de zomer- en wintermaanden.406,407  
 
Voornoemde eigenschappen zijn hoofdzakelijk van toepassing geweest in het studiegebied 
tijdens het Laat-Weichselien onder invloed van een periglaciaal klimaat waarin de ondergrond 
permanent bevroren was en vegetatie grotendeels ontbrak.408,409 De grote mate van variatie in 
de waterafvoer en de bevroren ondergrond hebben een brede en ondiepe stroomvlakte doen 
ontstaan, welke alleen in zijn geheel is benut ten tijde van piekafvoeren in het voorjaar. Door 
de hoge stroomsnelheid is de sedimentatielast van het water relatief hoog geweest, waardoor 
grove materialen als zand en grind zijn meegevoerd. Bij een lage afvoer is de bedding goed-
deels drooggevallen waardoor de niet-watervoerende geulpatronen aan het oppervlak verschenen. 
Deze patronen waren gelegen tussen hoge opgeworpen zand- en grindbanken, die het afzettings-
residu betroffen van het geërodeerde en meegevoerde sediment tijdens de piekafvoeren.410 De 
banken zijn gedurende nieuwe piekfasen verplaatst door de tussenliggende geulen, welke het 
sediment stroomafwaarts deden afzetten. Dit proces deed de verschillende stroomdraden in de 
vlakte steeds verleggen, waardoor nieuwe geulen ontstonden en oude geulen verstopt raakten. 
Geleidelijk heeft zich een systeem van zich verleggende, vertakkende en samenkomende 
geulen met tussenliggende banken gevormd, waardoor er sprake was van een dynamische en 
verwilderde rivier met een kenmerkend vlechtpatroon en kriskras-afzettingen (afbeelding 
4.3).411   
 

  
Afbeelding 4.3: Technisch-schematische voorstelling van een vlechtend riviertype. Bron: Vos & Bazelmans, 
2011, 19. 
 

                                                             
406 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
407 Jongmans et al., 2013a, 392. 
408 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
409 Jongmans et al., 2013a, 392-393. 
410 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
411 Jongmans et al., 2013a, 392. 
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Bij een hoge afvoer trad vormverandering op binnen de rivierbedding door zijwaartse bodem- 
en oevererosie. In de buitenbochten waar versnelling van de stroom optrad, werd materiaal in 
de nabijheid van de stootoevers weggeslagen en kalfden deze af. De Hunze begon zich dan een 
kronkelend karakter in stroomafwaartse richting aan te meten, gezien sedimentatie en aanslibbing 
van het geërodeerde materiaal plaatsvond in de binnenbochten van de rivier.423 Door het relatief 
traag stromende water werden zogeheten kronkelwaarden gevormd, welke het residu vormden 
van het geërodeerde materiaal.424  
 

Afbeelding 4.7: Komvlakte achter de oeverwallen van de Hunze in de Hoge Paddepoel. Foto is geschoten aan de 
Tiardaweg nabij het Van Starkenborghkanaal met een blik richting Wierum.  
 
In het geval van hoogwaterafvoer kwam het sediment in de geul buiten de bedding terecht, 
waardoor het zwaardere materiaal bij gebrek aan snelheid als eerste op de oever werd 
afgezet.425,426 Binnen het onderzoeksdomein werden aan de randen van de kleiige getijdegeul 
en venige meandergordel zanden en lichte kleien afgezet, waardoor er oeverwallen van enkele 
meters breedte ontstonden (afbeelding 4.8).427 Deze hoger gelegen terreindelen vormden samen 
met de kronkelende geul een langgerekt en smal complex, dat als stroomgordel wordt aangeduid.428  
 
Uiteindelijk werd het fijnere en lichtere kleiige materiaal uit de bedding bij hoogwaterafvoer 
achter de oever gedeponeerd binnen de kommen. Dit betreffen de lager gelegen, vlakke en 
open bekkens, welke achter de oeverwallen liggen en loodrecht op de rivier gesitueerd zijn 
(afbeelding 4.7).429,430 Door de hoge grondwaterstand en de slechte afwatering stonden deze 
grote delen van het jaargetijde onder water. Binnen de sporadisch overstroomde bekkens werd 
een humeuze bovengrond in de komklei gevormd, die zich in de kommen met een slechte 
waterafvoer ontwikkelde tot een veenlaag.431  
 

                                                             
423 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
424 Jongmans et al., 2013a, 381. 
425 Spek et al., 1996, 57. 
426 Jongmans et al., 2013a, 381. 
427 Westerink, 1986, 22-23. 
428 Spek et al., 1996, 66. 
429 Idem, 57. 
430 Jongmans et al., 2013a, 383. 
431 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
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Afbeelding 4.5: Technisch-schematische voorstelling van een meanderend riviertype. Bron: Vos & Bazelmans, 
2011, 19.  
 

Afbeelding 4.6: Doorsnede van een meanderende rivier met haar bijbehorende terreinvormen en afzettingen. 
Bron: Spek et al., 1996, 56.  
 
In het natuurlijke landschap zoals zich dat tot en met de periode van de Volle Middeleeuwen 
binnen het onderzoeksdomein heeft kunnen vormen in een onbedijkte situatie, bestond het 
landschap van de meanderende rivier uit verscheidene kenmerkende elementen, betreffende 
kronkelende stroomgeulen met kronkelwaarden, oeverwallen, kommen en restgeulen (afbeelding 
4.5 en afbeelding 4.6).420,421 Hoewel crevasses in het algemeen eveneens in een meanderend 
riviersysteem zijn te onderscheiden, zijn er geen aanwijzingen voorhanden dat zich dergelijke 
elementen binnen het onderzoeksdomein hebben begeven.422 Toch is besloten om, net als voor 
de overige elementen, een globale omschrijving te geven van dit verschijnsel om het gedrag van 
een meanderende rivier te kunnen verklaren.   
 
                                                             
420 Vos & Knol, 2014, 11-12. 
421 Jongmans et al., 2013a, 381. 
422 Ibidem. 
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Afbeelding 4.9: Microreliëf in de percelering duidt op de aanwezigheid van een voormalige restgeul. Daarnaast 
is scherpe zegge aan de slootzijde waar te nemen, welke vegetatie als kwelindicator fungeert en daarmee het bestaan 
van een vroegere waterloop impliceert. Ook de AHN-2 toont in scherp contrast een verlande restgeul aan binnen 
deze contreien. Opname vervaardigd vanaf de Oude Euvelgunnerweg te Roodehaan.  
 

 
Chronografie 

 
Stratigrafie / 

Klimaat / Vegetatie 
 

 
Type 

 

 
Riviergedrag 

 
Elementen 

 
14,7 ka – 11,4 ka 

 

 
Laat-Weichselien 

 
Glaciaal zonder 

landijsbedekking 
 

Vegetatieloos 

 
Vlechtend 

 
Dynamisch en 

verwilderd karakter 
 

Brede en ondiepe 
stroomvlakte door 

permafrost 
 

 
Steil aflopende 

verhanglijn  
 

Periodiek sterk 
schommelende 

waterafvoer  
 

Grote variatie in 
stroomsnelheid 

 
Grove en hoge 

sedimentatielast 
 

Kriskras-afzettingen  
 

 
Meerdere geulen 

 
Verleggend, 

vertakkend en 
samenkomend 

systeem  
 

Zand- en 
grindbanken  

 
 

 
11,4 ka – 1250 AD 

 

 
Holoceen 

 
Interglaciaal 

 
Naald- en loofbossen 

 

 
Meanderend 

 
Gematigd en stabiel 

karakter 
 

Smalle en diep 
ingesneden 

stroomgordel door 
bodemontwikkeling 

 
 

 
Vlakke verhanglijn 

 
Constante 

waterafvoer 
 

Geringe variatie in 
stroomsnelheid 

 
 Fijne en lage 

sedimentatielast 
 

Gelaagde afzettingen 
 

 
Kronkelende 
stroomgeulen 

 
Kronkelwaarden 

 
Oeverwallen 

 
 Kommen  

 
Restgeulen 

Tabel 4.1: Schematisch overzicht van de verschillende riviertypen met specifiek gedrag en bijbehorende 
elementen in het Gorechter Hunzestroomdal van het Laat-Weichselien tot en met het Holoceen.  
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In een vergaand stadium van stootoeverafslag waren de buitenbochten van een meanderboog 
zover geërodeerd dat deze elkaar tegemoet traden en uiteindelijk raakten. De stroomgeul van 
de rivier nam dan een verkorte rechte loop aan en sneed tevens een complete meanderboog af. 
De oude meander verloor haar afvoerfunctie, bleef geïsoleerd liggen en slibde geleidelijk dicht 
met afzettingen als humeuze klei, veen en fijn zand.432 Deze restgeulen klonken door oxidatie 
en ontwatering sterker in dan omliggende grofzandige afzettingen van de oeverwallen waardoor 
deze elementen met de juiste technieken als doorgaande laagten in het hedendaagse landschap 
herkenbaar zijn.433 Binnen het Gorechter stroomdal zijn diverse meanders afgesneden, waardoor 
zich een fijnmazig patroon van restgeulen manifesteert binnen de stroomgordel van de rivier 
(afbeelding 4.9). 
 
In theorie zou het mogelijk kunnen zijn geweest dat de kronkelende stroomgeul van de rivier 
tijdens hoogwaterafvoer door de beter ontwikkelde naastgelegen oeverwallen heen is gebroken. 
Achter de doorboorde locaties zouden zich dan naar alle waarschijnlijkheid sedimentgeultjes 
met zandige kleien in een waaiervorm hebben vertakt richting het centrale gedeelte van de 
kommen.434,435 Deze zogeheten crevasses verzandden echter veelal binnen enkele decennia, 
waardoor ze in het hedendaagse landschap nauwelijks waar te nemen zijn zonder het gebruik 
van de juiste technieken.436 Hoewel het voor een meanderende rivier als de Hunze aannemelijk 
is geweest dat zich achter haar stroomgordel ook dergelijke elementen hebben gemanifesteerd, 
hebben zich binnen het Actuele Hoogtebestand van Nederland 1 / 2, luchtfoto’s en historische 
kaarten geen duidelijke patronen doen aftekenen om een dergelijke aanname binnen het studie-
gebied met zekerheid te kunnen ondersteunen.  
 

Afbeelding 4.8: Oeverwallen aan weerszijden van de Hunze te Euvelgunne welke middels het proces van reliëf-
inversie als kronkelende hoogten in het landschap zijn komen te liggen. De foto is geschoten aan de Euvelgunner-
weg met een blik richting industrieterrein Eemspoort.  
 
                                                             
432 Jongmans et al., 2013a, 386. 
433 Ibidem. 
434 Vos & Bazelmans, 2011, 18. 
435 Jongmans et al., 2013a, 384. 
436 Ibidem. 



120 121
121 

 

 
Afbeelding 4.11: Topografisch perspectief van de roze gearceerde verlande restgeul. Kaartschaal 1:8.000.  
 
Daarnaast zijn luchtfoto’s van de Royal Air Force (RAF) uit de periode 1944-1945 (afbeelding 
4.12) en Google Earth uit 2007 belangrijk gebleken om tot samenstelling van de historische 
meanderstructurenkaart te kunnen komen in het GIS-systeem.441,442,443 Op grote hoogte kunnen 
verkleuringen in de bodem worden waargenomen, waardoor loodrechte foto-opnamen vanuit 
een vliegmachine of een satelliet bruikbare informatie kunnen genereren ten aanzien van de 
betreffende stroomgeulen en restgeulen.444  
 

Afbeelding 4.12: Luchtfoto van de Royal Air Force uit 1944 waarin een opengelegen stroomgeul met verlande 
restgeulen ter hoogte van de Woortmansdijk en het Winschoterdiep te Roodehaan zijn waar te nemen. Bron: 
http://watwaswaar.nl/#jg-vI-6-ea-1v-1-4bmi-3qeO---fcG Geraadpleegd op 22-02-1015. 
 
                                                             
441 http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/Expertise/Find-discover/Special-
Collections/Expertises/Aerial-photographs-1.htm Geraadpleegd op 11-01-2015. 
442 http://watwaswaar.nl/#iO-tk-4-ea-1v-1 Geraadpleegd op 11-01-2015. 
443 https://www.google.nl/maps/@53.15644,6.6994357,2216m/data=!3m1!1e3?hl=en Geraadpleegd op 11-01-
2015. 
444 Spiekhout, 2012, 26. 
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4.2.2: Historische meanderstructuren 
 
Methode 
 
Het is mogelijk gebleken om een reconstructie van de Hunze met haar meanderende rivier-
loop binnen het Gorechter stroomdal in de periode van het Laat-Holoceen te vervaardigen 
(tabel 4.2).437 De belangrijkste basisgegevens voor de kaartreconstructie zijn herleid uit het 
Actuele Hoogtebestand van Nederland (AHN) 1 / 2, de natte plekkenkaart van de Wageningse 
ingenieur Von Freitag Drabbe, historische kaartbladen en luchtfoto’s. De kronkelende stroom-
geulen met aanverwante restgeulen zijn in kaart gebracht. Er is onderscheid gemaakt tussen de 
opengelegen en verlande geulen, hetgeen evenzeer geldt voor de feitelijke en vermoedelijke 
geulen. Laatstgenoemde categorie is door de auteur van het voorliggende werk op basis van 
eigen interpretaties tot stand gekomen. Uiteindelijk heeft er een aggregatie van de resultaten 
plaatsgevonden. De data uit de verschillende bronnen zijn samengevoegd en op beeldende wijze 
uitgedrukt door middel van de meanderstructurenkaart. 
  
De AHN betreft een digitaal bestand met de exacte hoogtegegevens binnen Nederland. Er is 
een nauwkeurige hoogtebepaling uitgevoerd met behulp van laseraltimetrie. Het betreft een 
techniek waarbij een vliegmachine de hoogteverschillen binnen het aardoppervlak in kaart brengt 
door middel van laserstralen.438 Uit deze gegevens is vervolgens een zeer gedetailleerde hoogte-
kaart voor het onderzoeksdomein samengesteld, welke mede aan de basis heeft gelegen en als 
ondergrond fungeert van de historische meanderstructurenkaart. Door binnen het Geografisch 
Informatiesysteem (GIS) kleurverschillen aan te brengen in de weergave van het reliëf kunnen 
de patronen van de kronkelde stroomgeulen en bijbehorende restgeulen gedetailleerd worden 
onderscheiden en ingetekend, waarmee inzicht kan worden verschaft in het stroomgedrag van 
de meanderende Hunze tijdens het Laat-Holoceen.439,440  
 

 
Afbeelding 4.10: Verlande restgeul aan de Euvelgunnerweg ter hoogte van boerderij Euvelgunnerheem, welke in 
het vakgebied wordt aangeduid als de ‘Kielerbocht’. Deze restgeul is afgesneden door de ondergelegen stroomgeul 
aan de zuidwestelijke zijde. Bron: AHN-1, 2015.   
                                                             
437 Nicolay et al., 2008a, 23. De laat-holocene periode vangt volgens de geologische en archeologische tijdtabel 
in het boekwerk aan vanaf circa 1200 BP. 
438 Vos & Knol, 2014, 2. 
439 AHN-1, 2015. 
440 AHN-2, 2015.  
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Afbeelding 4.14: Uitsnede van het kadastrale minuutplan van Groningen uit de periode 1811-1832 waarop de 
verlande restgeul in het voormalige Heingehamrik en de naastgelegen (opengelegen) stroomgeul als grens van het 
Oosterstadshamrik zijn te onderscheiden. Bron: http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/monumenten/ 
Geraadpleegd op 29-01-2015. 
 
De kadastrale minuutplans van de gemeenten Haren, Hoogezand, Groningen, Noorddijk en 
Adorp uit de periode 1811-1832 (afbeelding 4.14) en de kaartbladen 79, 80, 97, 98, 115 en 
116 van de Chromotopografische Kaart des Rijks uit de periode 1899-1949 vormen de laatste 
bronmaterialen welke geraadpleegd zijn om tot een reconstructie van de holocene Hunzeloop 
binnen het Geografisch Informatiesysteem te geraken.450,451 Hoewel er in deze cartografische 
bladen duidelijke voormalige stroomgeulen en restgeulen in de vorm van slotenpatronen zijn 
te onderscheiden die corresponderen met de gegevens uit de AHN, luchtfoto’s en natte plekken-
kaart, zijn er ook patronen waar te nemen die geen overeenstemming met deze voornoemde 
bronnen vertonen. Voor- en naoorlogse uitleglocaties vormen tezamen met ruilverkavelingen 
en landinrichtingen de belangrijkste oorzaken van dit gegeven, aangezien de opkomst van de 
luchtfotografie in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn intrede deed en de AHN pas in de 
jaren negentig van de vorige eeuw is geïntroduceerd.452,453 Enkele ingetekende stroomgeulen 
en restgeulen in zowel het hedendaagse stedelijke als landelijke gebied berusten dan ook op 
sterke vermoedens van een logische aanwezigheid in het verre verleden. De analyse van het 
historische kaartmateriaal heeft dan ook – gedeeltelijk – plaats gevonden op basis van eigen 
interpretaties. 
 
                                                             
450 Kadastrale minuutplans 1811-1832, 2015. 
451 Chromotopografische Kaart des Rijks 1899-1949, 2015. 
452 Spiekhout, 2012, 8. 
453 https://data.overheid.nl/data/dataset/actueel-hoogtebestand-nederland-25-meter-wcs Geraadpleegd op 29-01-
2015. 
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Afbeelding 4.13: Uitsnede van de natte plekkenkaart uit de periode 1945-1954 waarop verlande restgeulen en 
een opengelegen stroomgeul in de buurtschappen Euvelgunne en (Oude) Roodehaan zijn te onderscheiden.  
Bron: http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/bladen/b07w.jpg Geraadpleegd op 29-01-2015. 
 
De natte plekkenkaart van de Wageningse ingenieur Von Freitag Drabbe is eveneens een 
waardevolle bron gebleken om tot reconstructie van de stroomgeulen en restgeulen in het 
Geografisch Informatiesysteem over te gaan. Deze hydrologische kaartbladen, welke lands-
dekkend zijn vervaardigd in de periode 1945-1954 op schaal 1:50.000 en op vooroorlogse 
bladen zijn ingetekend, geven in blauwe en rode kleurnuances weer waar zich binnen een 
gebied nattere en drogere plekken bevinden op basis van luchtfoto-interpretaties uit de Tweede 
Wereldoorlog. Tevens hebben er metingen in grondwaterstandbuizen tijdens de jaren 1952-
1954 plaatsgevonden en als data gefungeerd om de vier kaartbladen te kunnen vervaardigen 
(afbeelding 4.13).445 Het betreffen de nummers 07 West, 07 Oost, 12 West en 12 
Oost.446,447,448,449  
 
                                                             
445 http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/index.html Geraadpleegd op 29-01-2015. 
446 http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/bladen/b07w.jpg Geraadpleegd op 29-01-2015. 
447 http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/bladen/b07o.jpg Geraadpleegd op 29-01-2015.  
448 http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/bladen/b12w.jpg Geraadpleegd op 29-01-2015.   
449 http://www.kaartopmaat.wur.nl/hydro/bladen/b12o.jpg Geraadpleegd op 29-01-2015. 
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Afbeelding 4.15: De scheiding tussen het zuidelijke laagveenlandschap en het noordelijke kleilandschap binnen 
het studiegebied is gelegen ter hoogte van de pijl bij Waterhuizen. De loop van de meanderende Hunze ten tijde 
van het Laat-Holoceen is zeer afhankelijk gebleken van mariene invloed waardoor beide zones eigen karakteristieken 
kennen aangaande het gedrag van de rivier.  
 
Binnen de meandergordel van het laagveenlandschap zijn relatief veel verlande restgeulen 
gelegen ten opzichte van het noordelijk gelegen kleilandschap, welke zich hoofdzakelijk 
begeven in de Oeverpolder (afbeelding 2.13 en afbeelding 2.14), Oostpolder en Onnerpolder. 
Incidenteel zijn ze gesitueerd in de Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. Het 
betreffen smalle en korte meanders welke zich op relatief korte afstand van elkaar begeven en 
qua geografische situering een snelle opeenvolging kennen. In het zuidelijke laagveengebied 
is er dan ook sprake van een kleinschalige vorm van meandering. De restgeulen welke binnen 
de voormalige getijdengeul zijn gelegen kennen daarentegen een schaarser voorkomen en zijn 
gesitueerd binnen de Esserpolder, Westerbroekster-Engelberter molenpolder (afbeelding 4.21), de 
voormalige Euvelgunner molen- en Groote Meewerderpolder en het vroegere Oosterstadshamrik. 
Ze worden gekarakteriseerd door brede en lange meanderbochten die zich op grotere afstanden 
van elkaar bevinden en slechts een gering aantal opvolgers kennen richting het benedenstrooms 
gelegen gebied. Het noordelijke kleigebied kenmerkt zich dan ook door relatief grootschalige 
meanderpatronen.  
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Bronmateriaal 

 

 
Stroomgeulen / 

Restgeulen 
 

 
Empirisch 

gehalte 

 
Actueel Hoogtebestand Nederland 1/2 

 
1993 AD – 2013 AD 

 

 
Opengelegen 

 
Verland 

 
Feitelijk 

 
Luchtfoto’s RAF / Google Earth 

 
1944 AD – 1945 AD / 2010 AD 

 

 
Opengelegen 

 
Verland 

 
Feitelijk 

 
Natte plekkenkaart ir. Von Freitag Drabbe 

 
07 Oost / 07 West / 12 Oost / 12 West 

 
1945 AD – 1954 AD 

 

 
Opengelegen 

 
Verland 

 
Feitelijk 

 
Kadastrale minuutplans  

 
Adorp / Groningen / Haren / Hoogezand / Noorddijk 

 
1811 AD – 1832 AD 

 

 
Opengelegen 

 
Verland 

 
Vermoedelijk 

 
Chromotopografische kaart des Rijks  

 
79 / 80 / 97 / 98 / 115 / 116 

 
1899 AD – 1949 AD 

 

 
Opengelegen 

 
Verland 

 
Vermoedelijk 

Tabel 4.2: Schematisch overzicht waarin het gehanteerde bronmateriaal en de geanalyseerde data worden 
weergegeven ten aanzien van het reconstructieproces met betrekking tot de laat-holocene loop van de Hunze.  
 
Resultaten 
 
Binnen het Gorechter dalsysteem is een duidelijke tweedeling waar te nemen in het gedrag 
van de rivier binnen de meandergordel. Er bestaan aanzienlijke karakterverschillen tussen de 
kronkelende stroomgeulen en aanverwante restgeulen in het zuidelijke laagveenlandschap 
enerzijds en het noordelijke kleilandschap anderzijds (tabel 4.3). Eerstgenoemde zone strekt 
zich uit vanaf het Zuidlaardermeer tot aan het dorp Waterhuizen, terwijl laatstgenoemde zich 
begeeft tussen de buurtschappen Roodehaan en de Hoge Paddepoel (afbeelding 4.15). Wel 
dient vermeld te worden dat deze grens van oudsher een variabel en fluïde karakter kent en 
dat het huidige kleilandschap in het verleden met veenpakketten overdekt is geweest.454  
                                                             
454 Deze hybride ontwikkeling wordt geschetst in het scriptiegedeelte over de geogenese van de rivierloop in het 
Holoceen (paragraaf 2.4). 
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Het betreffen de Borgham-kronkel in de huidige stadswijk De Hoogte, de geul ter hoogte van 
Oosterhoogebrug en de stroomdraden binnen de Westerbroekster-Engelberter molenpolder en 
Esserpolder. Ook kan gewezen worden op de meander van het Heingehamrik in het tegenwoordige 
Oosterpark, de Kielerbocht-meander op industrieterrein Driebond en de Gronenburg-meander 
in de Scandinavische havenbekkens, ware het niet dat deze elementen voormalige restgeulen 
betreffen (afbeelding 4.10 en afbeelding 4.11). 
 

 
Afbeelding 4.16: Opengelegen stroomgeulen in de buurtschap Hoge Paddepoel tussen de spoorlijn Groningen-
Sauwerd en de Paddepoelsterweg. Deze rivierelementen zijn door opslibbing vanuit de boezem en reliëfinversie 
als kronkelende hoogten in het voormalige getijdenlandschap komen te liggen. Ook de kenmerkende restgeulen 
in de aangrenzende Koningslaagte zijn duidelijk te herkennen. Doordat deze geul in het verleden is afgesneden 
heeft sedimentatie van het mariene materiaal in geringere mate plaatsgevonden ten opzichte van de aangrenzende 
stroomgeul waardoor deze waterloop een lagere ligging kent in het hedendaagse landschap. Bron: AHN-2, 2015. 
 

Afbeelding 4.17: Topografisch perspectief van de blauw gearceerde open gelegen stroomgeul en het lichtblauw 
gekleurde achtergelegen verlande kreeksysteem. Kaartschaal 1:20.000.  
 
Relatieve datering: Interpretatie en discussie 
 
Over het dichtslibben van voormalige restgeulen en het ontstaan van de jongste stroomgeulen 
bestaan binnen het wetenschappelijke vakgebied enkele interpretaties, hoewel er nog maar 
weinig aan theorievorming is gedaan. De schaarse hoeveelheid aan archeologische onderzoeken 
welke binnen de stroomgordel van het Gorechter Hunzedal hebben plaats gevonden, bestrijken 
de late jaren negentig van de twintigste eeuw en beginjaren van de 21e eeuw en waren gelegen 
binnen de oostelijke stadswijken en industrieterreinen van Groningen.464  
 
                                                             
464 De Ruyter, 2015, 15-16, 61. 
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Doordat de dagelijkse getijdenslag vanuit de boezem bij laag water een hogere afvoersnelheid 
van de Hunze deed genereren in het benedenstroomse kleitraject door de in- en uitstroom van 
zeewater in de achtergelegen kreek, was er tegelijkertijd sprake van een lager stroomtempo in 
het bovenstroomse venige traject, waar de invloed van de zee gering te noemen was.455 De 
meanders binnen het laagveenlandschap zijn om deze reden bescheidener van aard en omvang 
dan hun soortgenoten binnen het landschap van de voormalige getijdegeul, gezien er sprake 
was van een lagere dynamiek binnen deze zone. Aangezien de geringe stroomsnelheid in het 
veengebied zonder voornoemde getijdenslag niet groot genoeg was om een meanderend 
proces te doen genereren, slibden deze geulen sneller dicht dan de meanders in het noordelijke 
kleigebied.456  
 
Verhoudingsgewijs zijn er nog maar een gering aantal openliggende stroomgeulen in de vorm 
van kleine slootjes in het hedendaagse landschap van het zuidelijke veengebied waar te nemen, 
welke zich hoofdzakelijk begeven binnen de Onnerpolder (afbeelding 2.11, afbeelding 2.12, 
afbeelding B8 en afbeelding B9) en de Oeverpolder (afbeelding 2.9, afbeelding B4 en 
afbeelding B5). Ook in de Westerbroekstermadepolder is een zichtbare geul gelegen, ware het 
niet dat deze in de jaren negentig van de twintigste eeuw is gereconstrueerd aan de hand van 
een voormalige dichtgeslibde nevengeul (afbeelding B6 en afbeelding B7), welke in de Late 
Middeleeuwen nog een vijftien tot vijfentwintig meter brede en vier tot vijf meter diepe 
bedding heeft gekend.457,458 Middels de aanleg van het Drents diep in de dertiende eeuw en het 
Schuitendiep aan het begin van de vijftiende eeuw ter bevordering van de turfvaart werd de 
kanalisatie van de Hunze in gang gezet. Naast de aanwezige natuurlijke factoren die het 
dichtslibben van de meandergordel deden bevorderen, kwam het verlandingsproces van de 
oorspronkelijke stroomdraad door deze antropogene invloed in een stroomversnelling terecht.459,460 
In zowel de Oostpolder, Oeverpolder, Kropswolderbuitenpolder, Onnerpolder en Westerbroekster-
madepolder zijn met behulp van de eerder omschreven technieken oude stroomgeulen aan het 
licht gekomen, hetgeen de intensiteit van verlanding na deze kanalisatie des te meer benadrukt. In 
het noordelijke kleigebied bevinden zich echter verhoudingsgewijs een groter aantal opengelegen 
en zichtbare stroomgeulrelicten in het huidige landschap, welke de omvang van een gemiddelde 
sloot bezitten. Ze zijn gelegen in de Groene polder, Oosterpolder, Esserpolder, Westerbroekster-
Engelberter molenpolder, de industrieterreinen Eemspoort en Driebond, het dorp Oosterhooge-
brug, de stadswijken Ulgersmaborg en de Hunze en de buurtschap Hoge Paddepoel (afbeelding 
4.16 en afbeelding 4.17).  
 
Getijdenwerking vanuit het estuarium deed binnen de voormalige getijdegeul een hogere stroom-
snelheid genereren. Er is dan ook sprake geweest van een hoog dynamisch milieu ten opzichte 
van het zuidelijk gelegen veengebied, waardoor de stroomdraden beter door het water werden 
gevoed en verlanding in geringere mate kon plaatsvinden.461 Toch zijn er door stedelijke uitleg-
locaties vanaf 1878 buiten de oude stadsvesting en aanleg van het Schuitendiep omstreeks 1400 
AD ook enkele draden in omvang gedecimeerd en van de kaart verdwenen.462,463  
 
                                                             
455 Jongmans et al., 2013a, 391. 
456 Ibidem. 
457 Westerink et al., 1994, 54. 
458 Nicolay et al., 2008b, 562. 
459 Westerink, 1992, 1. 
460 Nicolay et al., 2008b, 571. 
461 Jongmans et al., 2013a, 391. 
462 Westerink, 1986, 21. 
463 Collenteur et al., 2010, 51.  
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Afbeelding 4.19: Locatie van de uitgegraven restgeul in de Westerbroekstermadepolder, welke met een gele pijl 
is aangeduid. Als ondergrond fungeren de bodemkaarten van de ruilverkaveling Harkstede (Kamping et al., 1970) 
en de Landinrichting Haren (Van Dodewaard & Kiestra, 1989). 
 
De vraag is verder in hoeverre de afsnijdingen van de jonge meanders uit het tweede systeem 
een antropogene of natuurlijke oorzaak kennen. De voormalig stadsarchivaris van Groningen 
– dr. J.F.J. van den Broek – wijst er op dat beide factoren een oorzaak kunnen vormen. Hij 
geeft te kennen dat er aan de hand van de beschikbare archivalia in het voormalige Stads- en 
Rijksarchief van Groningen geen exacte uitspraken kunnen worden gedaan over de werkelijke 
oorzaken die aan de afsnijding van de meandergeulen in het onderzoeksdomein ten grondslag 
hebben gelegen. De schaarste aan primaire archiefbronnen uit de Middeleeuwen is volgens 
hem debet aan dit gegeven. Mogelijkerwijs is er in het verleden sprake geweest van menselijke 
interventie. Dit aangezien enkele oorkonden al vanaf 1250 na Christus handelen over de water-
huishoudkundige beïnvloeding van het riviertje de Hunze door de inwoners van het Gorecht. 
Echter, harde bewijsstukken voor het afsnijden van de jongste meanders ontbreken. Volgens 
Van den Broek valt er dus niet met zekerheid te stellen of antropogene factoren een bijdrage 
hebben geleverd aan het rechttrekken van de meanders uit het tweede systeem. Echter, deze 
optie valt volgens hem niet geheel uit te sluiten, gezien aanverwante data menselijke invloed 
doen vermoeden.469,470  
 
De geoloog drs. P.C. Vos neemt in deze discussie een scherper standpunt in. Hij stelt dat een 
meanderafsnijding – welke geresulteerd heeft in een stroomgeul van meer dan honderd meter 
lengte – door menselijk ingrijpen is ontstaan en dat de natuurlijke werking van het getij hier 
geen invloed meer op heeft kunnen uitoefenen (afbeelding 4.20).471 Betreft de afsnijding een 
afstand welke korter is dan voornoemde lengte, dan zou er naast een antropogene factor ook 
een natuurlijke invloed vanuit de zee toe hebben kunnen bijdragen. Vos geeft echter geen inzicht 
in het bronmateriaal en de bijbehorende data – welke achter de argumentatie voor zijn theorie 
ten grondslag liggen – en zegt zich te baseren op jarenlange onderzoekservaring.472 

                                                             
469 Van den Broek, 2011, 35-36, 197-198. 
470 Mondelinge mededeling dr. J.F.J. van den Broek te Groningen op 29-01-2015. 
471 Mondelinge mededeling drs. P.C. Vos te Groningen op 21-01-2015. 
472 Ibidem. 
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Volgens de stadsarcheoloog van Groningen – drs. G.L.G.A. Kortekaas – ligt er aan het dicht-
slibben van de restgeulen en het ontstaan van de jongste generatie stroomgeulen een natuurlijke 
oorzaak ten grondslag.465 Er wordt door Kortekaas een schifting gemaakt tussen de restgeulen 
en de stroomgeulen. De theorie luidt dat het eerst genoemde systeem is dichtgeslibd vanaf de 
Vroege Bronstijd tot aan de Late IJzertijd, terwijl het tweede en laatste systeem zou zijn ontstaan 
tussen de zevende en negende eeuw na Christus in de periode van de Vroege Middeleeuwen.466  
 
Er is echter nog een archeologisch onderzoek verricht in 1992 ten behoeve van de meander-
reconstructie in de Westerbroekstermadepolder, zoals reeds ter sprake is gekomen.467 Volgens 
prof. dr. ir. B.H.C. Westerink – oud-voorzitter van Stichting Het Groninger Landschap – en 
prof. dr. H.A. Groenendijk – provinciaal archeoloog van Groningen – is deze meander pas 
tijdens de Late Middeleeuwen komen te verlanden, waarbij het menselijk ingrijpen de 
belangrijkste oorzaak heeft gevormd (afbeelding 4.18 en 4.19).468 Er kan dan ook gesteld 
worden dat er per restgeul en stroomgeul een genuanceerd onderscheid dient te worden 
gemaakt wat betreft de relatieve dateringen aangaande ontstaanswijze en verlanding.  
 

Afbeelding 4.18: Bodemprofiel van de uitgegraven restgeul in de Westerbroekstermadepolder te Westerbroek. 
Er begeven zich dikke kleipakketten onder een dunne humeuze bovenlaag, hetgeen kan duiden op menselijke 
beïnvloeding door het geleidelijk laten dichtslibben van de meander. Bron: Westerink, 1993.    

                                                             
465 Mondelinge mededeling drs. G.L.G.A. Kortekaas te Groningen op 06-01-2015. 
466 Ibidem. Voor een uiteenzetting van de – tot deze theorie behorende – argumentatie en data met geografische 
weergave van de geulen uit het eerste en tweede systeem wordt verwezen naar: Kortekaas, 1999; Idem, 2000; 
Idem, 2002; Idem, 2003; Idem, 2008. 
467 Mondelinge mededeling prof. dr. ir. B.H.C. Westerink te Adorp op 14-10-2014. 
468 Ibidem. De – aan de basis van deze theorie liggende – data en argumentatie worden behandeld in: Westerink 
et al., 1994, 54. 
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Als laatste kan gesteld worden dat de voormalige Hunzeloop, behorende tot het eerste systeem, 
tot en met de Midden IJzertijd  binnen het zuidelijke laagveenlandschap veel westelijker heeft 
gestroomd in de richting van de Hondsrug, en sinds de periode van de Late IJzertijd door natuurlijke 
verlegging ongeveer honderd meter in oostelijke richting is opgeschoven richting de plek van 
het huidige Drents diep.473 Nader booronderzoek heeft enkele jaren geleden aan het licht gebracht 
dat het kleinschalige meanderpatroon in de Oeverpolder en Oostpolder een complex van verlande 
restgeulen betreft. Een dergelijke stellingname van geleidelijke verlegging wordt hierdoor 
kracht bijgezet.474 Hetzelfde principe zou eveneens van toepassing kunnen zijn voor enkele 
verlande patronen binnen het noordelijke kleilandschap van de voormalige getijdegeul, gezien 
er op de AHN een patroon van fijnmazige en dichtgeslibde meanderstructuren valt waar te 
nemen in het westelijk gelegen kleigedeelte van de Esserpolder, hetgeen evenzeer geldt voor 
de in de buurtschap Hoge Paddepoel gelegen gronden, ten westen van het Selwerderdiep. Er 
is echter geen wetenschappelijke literatuur voorhanden gebleken om een dergelijke aanname 
te kunnen ondersteunen.  
 

 
Landschapseenheden  

 

 
Morfodynamiek 

 
Rivierelementen 

 
B1 Meandergordel  

 
Lagere stroomsnelheid  

 
Ontbreken getijdeslag 

 
Kleinschalige 

beddingpatronen 

 
Veel verlande restgeulen  

 
Gering aantal openliggende stroomgeulen 

 
Smalle en korte meanderbochten  

op geringe afstand met een 
aanzienlijk aantal opvolgers 

 
 

D1 Voormalige getijdegeul  
 

 
Hogere stroomsnelheid  

  
Aanwezigheid 

getijdeslag 
 

Grootschalige 
beddingpatronen 

 
Weinig verlande restgeulen  

 
Aanzienlijk aantal opengelegen 

stroomgeulrelicten 
 

Brede en lange meanderbochten  
op aanzienlijke afstand met een 

gering aantal opvolgers 
 

Tabel 4.3: Schematisch overzicht van het holocene riviergedrag binnen de venige meandergordel en de 
voormalige kleiige getijdegeul van de Hunze aan de hand van de morfodynamische eigenschappen met 
kenmerkende elementen per landschapstype. 
 
4.3: Conclusie 
 
Hoewel de Hunze zich tussen het Eemien en de Late Middeleeuwen als rivier twee typen 
heeft aangemeten binnen het onderzoeksdomein, betreffende de vlechtende rivier uit het 
Pleistoceen en de meanderende rivier uit het Holoceen, is laatstgenoemde type uitvoerig 
gereconstrueerd binnen het Geografisch Informatiesysteem (GIS) middels het Actuele 
Hoogtebestand van Nederland (AHN), Von Freitag Drabbe’s natte plekkenkaart, historische 
kaarten en luchtfoto’s. Er kunnen dan ook behoorlijk betrouwbare uitspraken worden gedaan 
over de jongere rivierloop uit het Laat Holoceen en de relatieve ouderdom van de betreffende 
stroom- en restgeulen.  

                                                             
473 Nicolay et al., 2008a, 61; 2008b, 571. 
474 Nicolay et al., 2008b, 562. 
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Mocht de theorie van Vos correct zijn en in de praktijk worden toegepast, dan zou het kunnen 
betekenen dat de dichtgeslibde meanders uit de periode van de Vroege Bronstijd tot de Late 
IJzertijd uit het eerste systeem door beide factoren kunnen zijn veroorzaakt. De afsnijding van 
de openliggende meanders uit de zevende tot en met de negende eeuw na Christus uit het 
tweede systeem is dan echter in het geheel te wijten aan menselijk ingrijpen, gezien de nieuw 
gevormde stroomgeulen een lengte van meer dan honderd meter kennen. Feit is echter dat de 
discussie binnen het wetenschappelijk vakgebied over de afsnijding van de jongste generatie 
meanders en de hieraan ten grondslag liggende oorzaken tot op heden is blijven voortduren, 
waardoor er nog geen exacte uitspraken kunnen worden gedaan over deze materie. 
 

Afbeelding 4.20: Uitsnede van de meanderstructurenkaart, waarin de afgesneden geulen in het Gorechter Hunze-
dal uit het tweede systeem met een lengte van meer dan honderd meter staan ingetekend en met een pijl worden 
weergegeven. De gele pijl betreft de rechtgetrokken lus in het Heingehamrik, terwijl de rode pijl de afgesneden 
kronkel in de Koningslaagte aanduidt.  
 

 
Afbeelding 4.21: Topografisch perspectief van een verlande restgeul (roze) en opengelegen stroomgeul (blauw) 
aan de Oude Euvelgunnerweg te Roodehaan ter hoogte van de A7. Kaartschaal 1:8.000.  
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Hoofdstuk 5  
 
Analyse van het primaire bronmateriaal 
 
5.1: Inleiding 
 
Alvorens het onderzoek naar de reconstructie van het Esser kloostercorpus- en provincieland en 
de ontwikkelingen in hun bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties kan worden vormgegeven, is het 
van belang om inzicht te verkrijgen in het primaire bronmateriaal dat aan de grondslag ligt van 
dit tweede thema. Voordat het retrospectieve onderzoek naar de geografische locatie en omvang 
van het Esser kloostercorpus- en provincieland in 1596 en 1732 plaats zal vinden in hoofdstuk 
zes, en de ontwikkelingen in het grondbezit- en gebruik van de beide gebieden vanaf de klooster-
periode in 1215 tot opheffing van de provincielanden in 1766 in het zevende en achtste hoofdstuk 
zullen worden onderzocht, zal er in dit vijfde hoofdstuk allereerst een grondige analyse van het 
primaire bronmateriaal plaatsvinden, dat aan de voornoemde thematiek ten grondslag ligt. De 
volgende onderzoeksvraag staat dan ook centraal in dit hoofdstuk:   
 
Welke primaire bronmaterialen zijn voorhanden om een reconstructie van het Esser corpus- en 
provincieland en een schets van de ontwikkeling in het grondgebruik en –bezit van de beide 
gebieden te kunnen vervaardigen en hoe zijn deze bronnen inhoudelijk vormgegeven en 
samengesteld? 
 
Kenmerkend voor het – aan de Rijksuniversiteit Groningen gepraktiseerde – landschapshistorische 
onderzoek is een interdisciplinaire benadering, waarbij meerdere onderzoeksmethoden en bronnen 
worden aangewend en met elkaar in verband worden gebracht, om tot grensverlegging binnen het 
wetenschappelijke vakgebied te geraken. Om de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk – en daarmee 
de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen van Thema B – te kunnen beantwoorden, is er een 
dergelijke aanpak gehanteerd. Al het in deze scriptie gehanteerde primaire materiaal is afkomstig 
uit het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHCGA) te Groningen (tabel 5.1, 
5.2 en 5.3). De instelling is in 2002 ontstaan door een fusie van het Rijksarchief in de Provincie 
Groningen en het Stadsarchief van de gemeente Groningen.475  
 
In de onderstaande alinea’s volgt een overzicht van de gehanteerde methoden aan de hand van 
een thematische indeling, met een beschrijving van de bijbehorende primaire bronmaterialen 
per archiefvormer. Als eerste zullen de bestudeerde archivalische bronnen uit het Kloosterarchief 
en het Statenarchief in paragraaf 5.2 worden geanalyseerd en toegelicht. Paragraaf 5.3 verricht 
een historische kaartanalyse naar de vervaardiging, datering en inhoudelijke betekenis van de net- 
en schetskaarten uit de collectie van het Rijksarchief en de administratie van de Provincielanden in 
het bijzonder. In paragraaf 5.4 is een toponymische (kaart)analyse uitgevoerd naar de gehanteerde 
toponiemenkaarten uit de Verzameling Groninger veldnamen. Paragraaf 5.5 tracht de onderzoeks-
vraag van dit hoofdstuk te beantwoorden door een conclusie te trekken uit de opgedane inzichten.            
 
5.2: Archivalia 
 
Het archiefmateriaal dat afkomstig is uit het kloostertijdperk voor de inwerkingtreding van de 
Reductie in 1594, is geraadpleegd binnen de ‘Kloosterarchieven in de provincie Groningen’.  
Deze geraadpleegde bronmaterialen zijn samengebracht onder het toegangnummer 172.476 

                                                             
475 http://www.groningerarchieven.nl/over-ons/over-het-rhc-groninger-archieven Geraadpleegd op 02-09-2015. 
476 RHCGA, toegang nr. 172. ‘Kloosters in de provincie Groningen’. 
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Het Gorechter dalsysteem kenmerkt zich door een duidelijke tweedeling in het gedrag van de 
rivierloop. Binnen de meandergordel van het laagveenlandschap zijn verhoudingsgewijs veel 
restgeulen gesitueerd. De smalle en korte meanders kennen een snelle opeenvolging, en deze 
bevinden zich op korte afstand van elkaar. Binnen het zuidelijk veengebied is dan ook sprake 
van een kleinschalige vorm van meandering. De restgeulen binnen de meandergordel van de 
voormalige getijdengeul komen daarentegen in geringere mate voor. Deze kenmerken zich door 
brede en lange meanderbochten die zich op grotere afstanden van elkaar bevinden, waarbij ze 
slechts een gering aantal opvolgers richting het benedenstrooms gelegen gebied kennen. Het 
kleigebied kenmerkt zich dan ook door grootschalige meanderpatronen.  
 
Verhoudingsgewijs zijn er nog maar weinig openliggende stroomgeulen in het contemporaine 
landschap van het zuidelijke veengebied waar te nemen. Het noordelijke kleigebied kent echter 
een groter aantal opengelegen relicten in het landschap. Getijdenwerking vanuit het estuarium 
deed de voormalige getijdegeul een hogere dynamische stroomsnelheid verschaffen, waardoor 
de stroomdraden beter door het water werden gevoed en dichtslibbing in geringere mate plaats 
kon vinden ten opzichte van de meandergordel in het laagveengebied.   
 
Op basis van diverse archeologische onderzoeken in het studiegebied bestaan er over het dicht-
slibben van de voormalige restgeulen en het ontstaan van de jongste stroomgeulen binnen het 
wetenschappelijke vakgebied verschillende zienswijzen. De eerste luidt dat aan het verlanden 
van de restgeulen en het ontstaan van de jongste generatie stroomgeulen een natuurlijke oorzaak 
ten grondslag ligt. De restgeulen zouden dichtgeslibd zijn vanaf de Vroege Bronstijd tot aan 
de Late IJzertijd, terwijl het tweede en laatste systeem zou zijn ontstaan tussen de zevende en 
negende eeuw na Christus door het ontstaan van de Lauwerszeeboezem. De laatstgenoemde 
visie luidt dat antropogene invloeden vanaf de Late Middeleeuwen eveneens een belangrijke 
oorzaak hebben gevormd voor het dichtslibben van de stroom- en restgeulen. Per restgeul en 
stroomgeul dient dan ook een genuanceerd onderscheid te worden gemaakt tussen de relatieve 
dateringen aangaande ontstaanswijze en verlanding.  
 
Daarnaast worden er zienswijzen binnen het vakgebied geponeerd in hoeverre de afsnijding 
van de jongste meanders uit het tweede systeem te wijten is aan menselijke of natuurlijke 
factoren. Aan de hand van beschikbare archivalische bronmaterialen voor het studiegebied 
kunnen geen exacte uitspraken worden gedaan over de werkelijke oorzaken, welke aan de 
afsnijding van de meandergeulen ten grondslag hebben gelegen. Daarentegen wordt vanuit 
geologisch perspectief gesteld dat een meanderafsnijding met een stroomgeul van meer dan 
honderd meter lengte door menselijk ingrijpen is ontstaan. Betreft de afsnijding een kortere 
afstand, dan zou er naast een antropogene factor ook een natuurlijke invloed van uit de zee 
van toepassing kunnen zijn geweest. Feit is echter dat deze discussie tot op heden is blijven 
voortduren, waardoor er geen exacte uitspraken kunnen worden gedaan over dit onderwerp. 
 
Als laatst kan gesteld worden dat de Hunzeloop uit het eerste systeem binnen het zuidelijke 
laagveenlandschap tot de Midden IJzertijd veel westelijker heeft gestroomd richting de Honds-
rug. Het zelfde principe zou eveneens van toepassing kunnen zijn geweest voor de stroom-
gordel binnen het noordelijke kleilandschap van de voormalige getijdegeul. 
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Het rekeningenboek geeft onder het kwartier ‘Gorecht’ door middel van aparte posten de tot 
het voormalige corpus behorende bezittingen van het klooster Jesse weer, en wel in de buurten/ 
kerspelen van Essen, Esser Nieuwland, Haren en Engelbert.487 De namen van (beklemde) 
meiers, de oppervlakte van de onbehuisde en behuisde landerijen in grazen en roeden volgens 
de Stadsmaat en de (beklem)huren in guldens worden eveneens vermeld. Bij het merendeel 
van de (beklemde) meiers wordt er een onderscheidt gemaakt in soorten grondgebruik. Deze 
gegevens staan in de kantlijn genoteerd met het bijbehorende oppervlak in grazen en roeden, 
gebaseerd op de (schets)kaart(en) van Henricus Teijsinga, welke in paragraaf 5.3 ‘Historische 
cartografie’ worden behandeld. Ook de duur van de (ver)huur staat genoteerd, in de regel is 
een periode van zes jaar gebruikelijk. Eveneens worden er toponiemen aan de (on)behuisde 
landerijen toegekend, welke overeen blijken te komen met de toponiemen van het uit 1597 
daterende rekeningenboek. 
 
Bronnummer 12 betreft de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit 
de periode 1764-1765 en heeft betrekking op het jaartal 1764.488 In feite kent ze exact dezelfde 
opbouw als het voornoemde Rekeningenboek uit 1732.489 Echter, de administratie geeft te 
kennen dat er in Essen zes boerenplaatsen zijn verkocht door de Staten van Stad & Lande.490 
Hoewel er in het tijdperk van de Provincielanden eerder bezit van de hand is gedaan dat aan 
het voormalige corpusland van Jesse kan worden toegeschreven, blijkt dit door de provincie  
genomen besluit te hebben geleid tot de eerste grootschalige verkoping en daarmee het afstoten 
van de gronden en opstallen die tot het vroegere corpusbezit van het klooster hebben behoord.491,492 
 
De ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit de periode 1765-1766 
betreft de dertiende bron in de reeks, en heeft betrekking op het jaartal 1765.493 Deze bron bezit 
dezelfde opbouw als voornoemde rekening.494 Echter, wederom zijn verschillende erven door 
de Staten in de verkoop gedaan.495 De vijf resterende erven in Essen en Esser Nieuwland werden 
verkocht. Hetzelfde geldt voor vijf erven – en daarmee al het bezit – te Haren.496 Het blijkt de 
voorlaatste verkoping van het bezit dat behoord heeft tot het voormalige corpus van het klooster.  
 
De veertiende en laatste bron in de reeks van Rekeningenboeken betreft de ‘Rekening van de 
rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit de periode 1766-1767 en heeft betrekking op 
het jaartal 1766.497 Wederom kent ze dezelfde opbouw als het voorgaande Rekeningenboek.498  
                                                             
487 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2542, fol. 8-12, fol. 15-16v. 
488 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2606. ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, 
betreffende 1764-1765 (ontv.). 
489 Idem, fol. 9-13, fol. 16-17.  
490 Idem, fol. 272v-273v. 
491 Siemens, 1962, 117. Zie het onder nr. 26 weergegeven 6 grazen tellende bezit ‘De Rijskampen’ dat in 1650 
uit de boedel van de Provincielanden is afgestoten. Hoofdstuk 8, ‘Ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik in het 
Esser Provincieland (1595-1766)’, zal dit gegeven nader belichten. Ook zal hierin worden ingegaan op de 113,25 
grazen tellende verkochte oppervlakte aan Stadslanderijen in het Esser Nieuwland, welke mogelijkerwijs tot het 
corpus van het klooster hebben kunnen behoren, en bij Siemens onder nr. 28 staan vermeld. De in 1650 en 1694 
verkochte oppervlakten van telkens 6 grazen provincieland onder de nrs. 23 en 27 heeft de auteur van deze 
scriptie niet kunnen traceren. 
492 Roelfsema, 1928, 96. 
493 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2608. ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, 
betreffende 1765-1766 (ontv.).  
494 Idem, fol. 7-9v, fol. 12v-13v. 
495 Roelfsema, 1928, 96. 
496 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2608, fol. 266v-268. 
497 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2610. ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, 
betreffende 1766-1767 (ontv.). 
498 Idem, fol. 3-4. 
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Aangezien er van het klooster Jesse geen cartularium, register of kroniek is overgeleverd, bieden 
de bewaard gebleven charters omtrent grondpolitieke en waterstaatkundige aspecten goed inzicht 
in de ontwikkeling van het bezit en gebruik van de tot het kloostercorpus behorende gronden. In 
totaliteit zijn er negen (deels nog originele, deels op latere tijdstippen gekopieerde) oorkonden 
geanalyseerd, welke betrekking hebben op voornoemde aangelegenheden en de periode tussen 
1245 en 1573 bestrijken. De originele charters (waarvan eveneens twee afschriften onderdeel 
uitmaken) zijn gerangschikt onder afzonderlijke inventarisnummers binnen het Kloosterarchief 
van Jesse en geraadpleegd als zodanig.477 Het Oorkondenboek van Groningen & Drenthe uit 1896 
vormt de gedrukte bron waarin de overgeschreven stukken zijn geraadpleegd.478 In hoofdstuk 7 
zullen de aktes de revue passeren, welke een apart bronnummer in tabel 5.1 hebben gekregen.   
 
Toegangnummer 1 – betreffende het archief van de Staten van Stad en Lande uit 1594-1798 
oftewel het Statenarchief – vormt de overkoepelende bron van het archiefmateriaal, op de 
oorkonden uit de kloostertijd na.479 Voor bestudering en analyse van de primaire bronnen uit 
het tijdperk na de Reductie zijn er enkele onder voornoemde toegang vallende inventarissen 
geraadpleegd, welke wederom in tabel 5.1 staan weergegeven. Ze behoren tot de administratie 
der Provincielanden, welk dossier van 1595 tot 1798 door de Staten van Stad & Lande – als 
seculier rechtsopvolger van de kloosters in de provincie Groningen – is gevormd.480 
 
Allereerst is de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit het jaar 
1597 geraadpleegd (afbeelding 5.1).481 Dit Rekeningenboek betreft de tiende geraadpleegde en 
tegelijkertijd oudste bron met betrekking tot de voormalige goederen van het klooster Jesse in het 
jaar 1596, waarin mede de onder het vroegere corpus vallende bezittingen staan vermeld. Deze 
zijn geboekt onder de corpus vrije landen in de buurtschap Essen en een gedeelte van het 
Esser Nieuwland.482 Tevens is het overige – niet tot het corpus behorende – bezit weergegeven 
onder de posten Esser Nieuwland, Menkeweer, Obergum, Kropswolde, Dilgt, Haren en de 
provincie Drenthe.483 Telkens worden de namen van de betreffende meiers, toponiemen van de 
(on)behuisde landerijen en de van toepassing zijnde pachtprijzen in zowel Carolus als Emder 
guldens genoteerd. Eveneens staat de periode van (ver)huur opgetekend, telkens voor een 
tijdsduur van drie jaar. Er wordt niet gerekend in oppervlaktematen, maar in eigennamen.   
 
De elfde geraadpleegde bron betreft de uit de periode 1732-1733 stammende ‘Rekening van 
de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ en heeft betrekking op het jaartal 1732 
(afbeelding 5.2).484 Ten opzichte van de uit 1597 stammende rekening zijn de goederen in dit 
Rekeningenboek niet per klooster geordend maar per kerspel of buurt, hetgeen sinds 1632 het 
geval is voor deze seriële bron.485 Daarnaast is er binnen de jaren 1623-1780 onderscheidt 
gemaakt tussen de ontvangsten en uitgaven in de rekeningen, hetgeen eveneens toepasselijk 
blijkt te zijn voor dit jaartal gezien alleen de inkomsten van de goederen zijn opgesomd.486  
                                                             
477 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nrs. (129), 155, 159, (160), 161, 162, 163. De tussen haakjes geplaatste 
inventarissen betreffen afschriften van de originele oorkonden.  
478 Blok et al., 1896, 161, 232-233. Het betreffen de aktenummers 230 en 330. 
479 RHCGA, toegang nr. 1. ‘Staten van Stad en Lande, 1594-1798’. 
480 Roelfsema, 1928, 35-36, 102. 
481 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2291. ‘Rekeningen der goederen van de kloosters Aduard, Trimunt, Cusemer, 
Selwerd, Winsum, Oldenklooster in de Marne, Essen, Geestelijke Maagden Jacobijnen te Groningen en de 
Minderbroeders over de jaren 1597-1605’, betreffende 1597. 
482 Idem, fol. 50-51v. 
483 Idem, fol. 51v-54v, fol. 56v-58v. 
484 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2542. ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, 
betreffende 1732-1733 (ontv.). 
485 Tromp, 1989, 98.  
486 Ibidem. 



136 137
137 

 

Aangezien de laatste verkopingen van de Gorechter boerenplaatsen hebben plaatsgevonden 
betreft het echter een bijzondere rekening.499 De vijf erven in Engelbert zijn door de Staten 
van de hand gedaan.500 Door deze handeling verdwijnt het voormalige klooster- en provincie-
bezit van Jesse (dat mede behoord heeft tot het corpus) uit de publieke administratie en komt 
het terecht in private handen.501 De tot deze detailstudie behorende tijdsperiode wordt dan ook 
afgesloten in 1766 op basis van de voornoemde gebeurtenis. 
 
Het door rentmeester Andreas Spanheim opgestelde ‘Groot staatboek van alle deser provincie 
landen en vaste goederen’ over de jaren 1632-1719 uit 1721 vormt de vijftiende primaire bron 
uit de administratie der Provincielanden (afbeelding 5.3).502 Rentmeester Spanheim heeft de 
provincieplaatsen met (onbehuisde) landerijen, inclusief de bijbehorende oppervlakte in grazen en 
roeden per kwartier ingedeeld onder de van toepassing zijnde kerspelen, zoals deze voor het 
eerst in het jaar 1632 genoteerd staan in de rekeningenboeken. Deze gegevens zijn per boeren-
plaats opgeschreven, hetgeen tevens geldt voor de toponiemen van de bijbehorende (on)behuisde 
landerijen. Deze blijken overeen te komen met de in het Rekeningenboek van 1597 genoteerd 
staande toponiemen. De namen van de betreffende (beklemde) meiers met de (beklem)huren – 
welke elkaar in de loop der jaren hebben opgevolgd door overdracht, erfenissen of huwelijken – 
zijn vanaf 1632 evenzeer per erf opgetekend, waarbij enkele namen van de eerste meier(s) niet 
consequent zijn veranderd en rechtstreeks terug verwijzen naar de meier(s) in het rekeningenboek 
uit 1597. Tevens zijn de veranderingen met betrekking tot de vrije en beklemde rechten en 
nieuwe metingen genoteerd per boerderij, evenals de verkopingen van landerijen en vaste 
goederen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Als laatste heeft Spanheim bij elke 
plaats genoteerd tot welk klooster de provincieplaatsen met (onbehuisde) landerijen behoord 
hebben op basis van de gegevens uit het rekeningenboek van 1631, waaronder de bezittingen 
van Jesse.503 Wederom blijken de corpusgoederen van Jesse onder Essen, het Esser Nieuwland, 
Haren en Engelbert te vallen.504    
 
Het uit 1734 stammende ‘Notitieboeck van alle provincielanden, sooals zij in de provinciale 
rekeninge in den jaere 1721 bevonden’, met veranderingen, aangetekend door rentmeester 
Thomas van Seeratt in de periode 1721-1734, betreffende het Stadsgebied, Gorecht en beide 
Oldambten, vormt de zestiende primaire bron binnen dit tweede scriptiethema (afbeelding 
5.4).505 Het notitieboek is een poging van deze rentmeester geweest om verbetering aan te 
brengen in de administratie van de Provincielanden. Er is door rentmeester Van Seeratt 
gebruik gemaakt van voornoemd staatboek.506 Van Seeratt schreef dit uitgebreide werk 
grotendeels over, ware het niet dat hij nieuwe inzichten en verbeteringen aan heeft gebracht 
op de tegenoverliggende pagina’s. Deze zijn voor een belangrijk deel aan de – uit het tijdperk 
1722-1734 stammende – metingen en karteringen van de landmeetkundig ingenieurs Hindrik 
Warner Folckers en Henricus Teijsinga ontleend.507 Per kerspel en/of buurt worden de 
verschillende boerenplaatsen achtereenvolgens per stuk genummerd en vermeld. Daarbij 
wordt er allereerst verwezen naar de betreffende karteerder en het gehanteerde meetsysteem. 
                                                             
499 Roelfsema, 1928, 97. 
500 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2610, fol. 244v-245. 
501 Roelfsema, 1928, VI, 97. 
502 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719. ‘Groot staatboek van alle deser provincie landen en vaste goederen’ over 
de jaren 1632-1719. Opgemaakt door Andreas Spanheim, rentmeester dezer goederen, 1721. 
503 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719, ‘Voorberigt’.  
504 Idem, fol. 9-12v, fol. 16-17v. 
505 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165. ‘Notitieboeck van alle provincielanden, sooals zij in de provinciale 
rekeninge in den jaere 1721 bevonden’, met veranderingen, aangetekend door rentmeester Thomas van Seeratt in 
de periode 1721-1734, betreffende het Stadsgebied, Gorecht en beide Oldambten.  
506 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719. 
507 Schroor, 1996, 11. 
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Afbeelding 5.1: Uitsnede van het uit 1597 daterende rekeningenboek, waarin de tot het kloostercorpus behorende 
boerenplaatsen met landerijen uit 1596 staan ingeboekt. Bron: RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2291, fol. 50v-51. 
 

                                                                            
Afbeelding 5.2: Uitsnede van het uit 1732-1733 daterende rekeningenboek, waarin de tot het voormalige corpus 
behorende boerenplaatsen met landerijen onder Essen uit 1732 staan genoteerd, inclusief met vermelding van het 
grondgebruik in grazen en roeden. Bron: RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2542, fol. 9v. 
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Afbeelding 5.4: Gedeelte van het uit 1734 daterende notitieboek waarin een tot het voormalige klooster 
behorende boerenplaats met landerijen onder Essen staat genoteerd, met vermelding van de betreffende percelen, 
functies en bijbehorend oppervlaktes in 1732. Bron: RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-31v. 
 

Afbeelding 5.5: ‘Eerste Esser Kaart’ of ‘Clooster Caart No. 1’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6. 
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Voor de onder het kwartier Gorecht vermelde bezitting die tot het voormalige (corpus)bezit 
van Jesse hebben behoord, en gelegen zijn in de kerspelen/buurten Essen, Esser Nieuwland, 
Haren en Engelbert, is het oppervlak in grazen en roeden opgemeten.508 Eveneens worden de 
betreffende perceelsnummers met het bijbehorende aantal grazen en roeden van de tot een 
boerenplaats behorende on(behuisde) landerijen in het notitieboek aangegeven, inclusief het 
grondgebruik met een globale geografische aanduiding van de ligging. De genoteerde cijfers 
lopen volgens het notitieboek synchroon met de aangeduide perceelsnummers op de hierbij 
behorende kaarten, welke de ‘Eerste Esser Kaart’ en de ‘Tweede Esser Kaart’ betreffen.509 
Deze zullen in paragraaf 5.3 ‘Historische cartografie’ tot in detail worden beschreven. Echter, 
tussen het notitieboek en deze tot de Atlas der Provincielanden behorende kaarten ontbreekt 
een eenduidige concordans door middel van cijfers, letters of andersoortige symbolen. Alleen 
aan de hand van de oppervlakte van de plaats, de (beklemde) meier(s) of de perceelsnummers 
is het mogelijk om het verband met de betreffende kaarten aan te tonen.510 In paragraaf 5.3 zal 
echter uiteen worden gezet dat er voor vier schetskaarten – welke overigens niet in het notitie-
boek staan vermeld – sprake is van een concordans tussen de afgebeelde plaats met bijbehorend 
nummer en het nummer van de boerenplaats in het notitieboek. Voor vier andere schetskaarten 
– waarnaar eveneens een verwijzing in het notitieboek ontbreekt – is dit bewijs minder hard te 
leveren, hoewel er ook hier sprake lijkt van een koppeling.   
 

Afbeelding 5.3: Uitsnede van het uit 1721 daterende staatboek waarin de tot het voormalige klooster behorende 
boerenplaatsen met landerijen onder Essen staan genoteerd, incl. vermelding van (beklemde) meiers tussen 1632 
en 1719. Bron: RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719, fol. 10. 

                                                             
508 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-45v, fol. 59-60v, fol 62-62v, fol. 64-64v.  
509 Ibidem. 
510 Schroor, 1996, 11. 
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5.3: Historische cartografie 
 
Gezien het onderzoek naar het Esser kloostercorpus en provincieland tussen 1215 en 1766 in 
het tweede thema van deze scriptie centraal staat, zijn uiteindelijk alleen de bezittingen in de 
kerspelen/buurten Essen, Esser Nieuwland, Haren en Engelbert van belang gebleken. De betreffende 
(schets)kaarten – waarop deze tot het voormalige corpus behorende provinciegoederen staan 
afgebeeld – worden in de onderstaande alinea’s uiteengezet. Er wordt ingegaan op de specifieke 
inhoud van de cartografische bladen en de betekenis van deze primaire bronnen voor het scriptie-
onderzoek, welke alle met een apart inventarisnummer worden aangeduid en zijn opgenomen in 
toegangnummer 817, de Kaartencollectie van het Rijksarchief van Groningen.511 In tabel 5.2 
worden ze door een eigen bronnummer aangeduid en beschreven.  
 
Het voormalige corpusland van Jesse binnen de betreffende Gorechter kerspelen en buurten 
wordt in het notitieboek onder twee verschillende kaarten geschaard. De erven in Essen zijn 
afgebeeld op zowel de ‘Eerste Esser Kaart’ als de ‘Tweede Esser Kaart’, welke beiden ook wel 
worden aangeduid als de ‘Clooster Caart No. 1’ en de ‘Clooster Caart No. 2’. De 
boerenplaatsen die geschaard worden onder het kopje Haren zijn volgens het notitieboek 
eveneens afgebeeld op de Eerste Esser Kaart en de Tweede Esser Kaart. De bezittingen in het 
Esser Nieuwland en Engelbert zijn ingetekend op de Tweede Esser Kaart.512 De twee 
cartografische bladen blijken samengebracht te zijn in de ‘Verzameling van kaarten der 
landerijen in eigendom toebehoorende aan de provincie van de Stad en Lande van Groningen, 
opgemaakt en geteekend door H.W. Folckers, Henricus Teysinga en andere landmeters’, ook 
wel de ‘Atlas der Provincielanden’ genoemd.513 Vanaf 1736 hebben de kaarten, naar Schroor 
aanneemt, in de archieven van de Staten van Stad & Lande berust. Sinds 1824 zijn deze in 
beheer bij de voorlopers van het RHCGA, te weten het Rijksarchief in de Provincie 
Groningen en het provinciaal archief van Groningen.514 Echter, in de loop van de tijd is een 
kaart zoekgeraakt aangezien de Tweede Esser Kaart niet langer meer te vinden is in de atlas.515 
Het door Siemens veronderstelde bezit in Essen, Esser Nieuwland, Haren en Engelbert is op 
de Topografische kaart 07 West Groningen uitgebeeld door middel van cirkels.516 Aan de 
hand van de in het notitieboek vermelde Tweede Esser Kaart wist Siemens dan ook dat er 
meer voormalig klooster- en specifiek corpusbezit van Jesse in deze contreien moet hebben 
gelegen, echter was hij niet in staat om deze in te tekenen door het gemis van deze kaart.517  
 
Het is denkbaar dat er aan de totstandkoming van de voornoemde kaartbladen meerdere aparte 
schetskaarten ten grondslag hebben gelegen. Binnen het RHCGA bevinden zich namelijk acht 
exemplaren, afkomstig uit de kaartencollectie van het Rijksarchief in de provincie Groningen.518,519  
 
                                                             
511 RHCGA, toegang nr. 817. ‘Verzameling kaarten, prenten en tekeningen (RAG)’. 
512 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-45v, fol. 59-60v, fol. 62-62v en fol. 64-64v. 
513 RHCGA, toegang nr. 817, stamnr. 1047. 
514 Schroor, 1996, 17. 
515 Idem, 18. 
516 Siemens, 1962, Topografische kaart 07 West Groningen. 
517 Idem, 88-89. 
518 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nrs. 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1719/4, 1719/5. ‘Een 5-tal schetskaarten van een 
aantal provincieplaatsen onder Essen (Haren). 33 x 42 cm, pen. Deze tekeningen betreffen schetsen van een 
gedeelte van blad 6 uit de Atlas der Provincielanden (stamnr. 1047), met afzonderlijke vermelding van de grootte 
der percelen en hun gebruikers.’   
519 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1, 1720/2, 1720/3. ‘Een 3-tal schetskaarten van een aantal 
provincieplaatsen onder Essen (Haren). 33 x 41 cm, pen. Betreft percelen liggende ter hoogte van Uilkenham, 
met vermelding der grootte en hun gebruikers’.   
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Bron-

nummer 
 

 
Archief- 
vormer 

 
Toegang-
nummer 

 
Inventaris- 
nummer 

 
Akte-

nummer 

 
Omschrijving 

 
Jaar van  

handeling 
 

 
Jaar van  
uitgave 

 
1 
 

 
Klooster-

archief 
 

 
172 

 
(129) 

 
- 

 
Aankoop ‘bona 
Ebedingonum’ 

 

 
1245 

 
- 

 
2 
 

 
155 

 
Overeenkomst 

voetpad 
‘Esscherkamp’ 

 

 
1483 

 
1483 

 
3 
 

 
159 

 
Geschil uitwatering 

Esserwal’ 
 

 
1484 

 
1484 

 
4 
 

 
160 

 
Geschil 

‘Hammerke-dijken’ 
 

 
1521 

 
- 

 
5 
 

 
161 

 
Inlating ‘Schermster 

zilvesten’ 
 

 
1548 

 
1548 

 
6 
 

 
162 

 
Overeenkomst 

uitwatering ‘Esserwal’ 
 

 
1572 

 
1572 

 
7 
 

 
163 

 
Uitspraak grenssloot 

‘Essernijland’ 
 

 
1573 

 
1573 

 
8 
 

 
Oorkonden-

boek 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
230 

 
Aankoop 

watergang ‘Silmar’ 
 

 
1309 

 
- 

 
9 

 
330 

 
Overeenkomst 

zijlen ‘Redwolde’ 
 

 
1332 

 
- 

 
10 

 

 
Staten-
archief 

 
1 

 
2291 

 
- 

 
Rekening 1597 

 

 
1596 

 
1597 

 
11 

 

 
2542 

 
Rekening 1732-1733 

 

 
1732-1733 

 
1733 

 
12 

 

 
2606 

 
Rekening 1764-1765 

 

 
1764-1765 

 
1765 

 
13 

 

 
2608 

 
Rekening  1765-1766 

 

 
1765-1766 

 
1766 

 
14 

 

 
2610 

 
Rekening  1766-1767 

 

 
1766-1767 

 
1767 

 
15 

 

 
719 

 
Staatboek 1632-1719 

 

 
1632-1719 

 
1721 

 
16 

 

 
3165 

 
Notitieboek 1721-1734 

 

 
1721-1734 

 
1734 

Tabel 5.1: Archiefmateriaal met betrekking tot de detailstudie. Per primaire bron is het betreffende nummer, de 
archiefvormer, het toegangnummer, het inventarisnummer en/of het aktenummer opgenomen. Daarnaast is een 
korte omschrijving gegeven met bijbehorende jaren van handeling en uitgave.   
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Afbeelding 5.6: ‘Eerste Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1.  
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Deze zijn tot op heden onontdekt gebleven binnen het wetenschappelijk vakgebied, ware het 
niet dat deze bladen terug zijn gevonden door de auteur van voorliggende masterscriptie. Het 
is niet onlogisch dat er vijf van deze schetskaarten als kladexemplaren voor de vervaardiging 
van de ‘Eerste Esser Kaart’ gefunctioneerd hebben, hetgeen evenzeer zou kunnen gelden voor 
de overige drie schetskaarten met betrekking tot de ‘Tweede Esser Kaart’. Tevens bestaat er 
de mogelijkheid dat de schetskaarten uittreksels betreffen uit een latere periode, welke op 
basis van de netexemplaren uit de Atlas der Provincielanden zijn vervaardigd. In onderstaande 
alinea’s zal een toelichting worden gegeven op deze zienswijzen, maar eerst zal de binnen het 
wetenschappelijk vakgebied bekend veronderstelde 6e kaart uit de Atlas der Provincielanden 
worden toegelicht.520     
 
Primaire bron no. zeventien betreft de ‘Eerste Esser Kaart’ of ‘Clooster Caart No. 1’ zoals 
deze door de landmeter ingenieur Henricus Teijsinga in juni 1732 is opgemeten ‘onder Essen’ 
en met penceel, inkt en aquarel ter kaart is gebracht op 4 dec. 1732 te Groningen, dit alles in 
opdracht van de Staten van Stad & Lande en in het bijzonder de namens deze overheidslaag 
handelende rentmeester Thomas van Seeratt (afbeelding 5.5 en bijlage 24). Dit blad betreft het 
zesde uit de Atlas der Provincielanden stammende exemplaar, waarop de Provincielanderijen 
inclusief enkele gemeenschappelijke en particuliere landerijen in Essen en Haren staan 
opgetekend.521 De oppervlakte van de provinciale bezittingen bedraagt 524,5 grazen en 54 
roeden, terwijl het 18 grazen en 45 roeden tellende particuliere en gemeenschappelijke land 
het totaal afgebeelde oppervlak een grootte van 542,75 grazen en 39 roeden doet verschaffen. 
Het kaartblad is vervaardigd op een schaal van 1:4.050, waarbij volgens de in lintvorm 
weergegeven schaalstok een meeteenheid van 80 Groninger roeden met 14 voeten de roede in 
Stadsmaat is gehanteerd. Er is eveneens een oost-noord-oost georiënteerde kompasroos aan 
het kaartblad toegevoegd. Per boerenplaats zijn de bezittingen in de vorm van percelen, 
waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken en het betreffende gebruik en/of kwaliteit van 
de grond ingetekend en met cijfers aangeduid, welke synchroon lopen met de in het 
voornoemde notitieboek genoteerde perceelsnummers. Daarnaast zijn er incidenteel 
toponiemen toegepast. Hetzelfde geldt voor de weergave van het gemeenschappelijke en 
particuliere bezit, ware het niet dat er letters in plaats van cijfers als aanduiding zijn gebruikt. 
Tevens zijn de (beklemde) meiers per boerderij genoteerd. Ook de namen van de particuliere 
eigenaren en de gemeenschappelijke gebruikers staan vermeld op het kaartblad, hetgeen 
evenzeer geldt voor de ‘naastliggers’ (de eigenaren en/of gebruikers van het aangrenzende 
bezit).522  
 
Deze zeer gedetailleerde en esthetisch vormgegeven kaart met een hoge mate van accuratesse 
en precisie bevat een grote hoeveelheid aan informatie, welke wordt toegeschreven aan een 
zekere horror vacui (angst voor de leegte) van de cartograaf.523 Door de zwierige en 
tegelijkertijd leesbare schrijfstijl met fraai gekalligrafeerde beginletters en zinnen sluit deze 
pre-kadastrale kaart van Teijsinga nauw aan bij de cartografische traditie uit de zeventiende 
eeuw.524 
                                                             
520 Schroor, 1996, 20. 
521 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6. ‘Provintie land onder Essen. Blad 6: Kaart van een groot aantal 
Provincie- en enige particuliere landen onder Essen en Haren, samen groot 542,75 gras en 39 roeden. Met 
afzonderlijke vermelding van de grootte der percelen en de namen der gebruikers en eigenaren. Met kompasroos 
en schaalstok. Henricus Teijsinga, 1732-06. Schaal 80 Groninger roeden van 14 voeten de roede = 8,1 cm 
[1:4.050]. 51,5 x 72,5 cm op blad 52,6 x 74,2 cm. Pen, inkt en aquarel.’  
522 Ibidem. 
523 Noordhoff, 1963, 45. 
524 Schroor, 1996, 12. 
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De ‘Tweede Esser Schetskaart’, waarbij de toevoeging ‘nr. 2’ op de achterzijde is genoteerd, 
vormt de negentiende bron in het kader van dit scriptieonderzoek. In feite kent ze dezelfde 
opbouw als de voornoemde schetskaart (afbeelding 5.7 en bijlage 26).534 Daardoor blijven de 
in vorige alinea geponeerde zienswijzen over de cartograaf, (doel van de) opdrachtgever en de 
mogelijke manieren van vervaardiging met bijbehorende tijdstippen in feite onveranderd, 
waardoor ze eveneens betrekking hebben op deze schetskaart. Wel zijn er enkele kleine 
nuances aan te brengen met betrekking tot de gebruikers en de oppervlakte. In de bijgevoegde 
legenda wordt niet alleen de naam van de (beklemde) meier in 1732 vermeld, betreffende ‘R. 
Harms’, maar ook een (beklemde) meier van latere datum, namelijk ‘Geert Hemmes’.535 Deze 
laatstgenoemde persoon wordt in het werk van B.W. Siemens opgevoerd als gebruiker van de 
plaats in het jaartal 1755.536 Echter, een latere datering dan 15 februari 1736 lijkt ook in dit 
geval niet verantwoord. De op de schetskaart genoteerde cijfers waarmee het provinciale bezit 
wordt aangeduid, lopen synchroon met de perceelsnummers onder plaats Gorecht no. 2 in het 
notitieboek van rentmeester Van Seeratt, waarvan de (beklemde) meier Roloff Harms  
betreft sinds 1728.537 De oppervlakte van het bezit bedraagt in totaliteit 68,25 grazen en 32 
roeden. Het is volgens de legenda onderverdeeld in een gedeelte van 50,25 grazen en 33 
roeden dat valt onder de Eerste Esser Kaart en eveneens op deze schetskaart is afgebeeld, en 
een 18 grazen tellend gedeelte dat valt onder de Tweede Esser Kaart en niet op deze schets is 
weergegeven.538     
 
De twintigste bron betreft de ‘Derde Esser Schetskaart’, waar op de achterkant de vermelding 
‘nr. 3’ staat genoteerd (afbeelding 5.8 en bijlage 27). Wederom kent ze dezelfde opbouw als 
voornoemde schetskaarten.539 De in vorige twee alinea’s geponeerde zienswijzen over de 
cartograaf, (doel van de) opdrachtgever en de mogelijke manieren van vervaardiging met 
bijbehorende tijdstippen blijven hierdoor in feite onveranderd, waardoor ze eveneens 
betrekking hebben op deze derde schetskaart. Wel zijn er wederom enkele kleine nuances aan 
te brengen met betrekking tot de gebruikers en de oppervlakte. In de bijbehorende legenda 
wordt niet alleen de naam van de (beklemde) meier in 1732 vermeld, betreffende ‘Jacob 
Popkes Bolhuis’, maar ook een (beklemde) meier van latere datum, namelijk de zoon ‘Luitien 
Bolhuis’.540 Deze laatstgenoemde persoon wordt in het werk van B.W. Siemens opgevoerd als 
gebruiker van de plaats in het jaartal 1755 als ‘Luitje Bolhuis’.541 Echter, een latere datering 
dan 15 februari 1736 lijkt wederom onverantwoord om dezelfde redenen als bij voornoemde 
twee schetskaarten. De cijfers op deze schetskaart waarmee het provinciale bezit wordt 
aangeduid, lopen synchroon met de nummers van de percelen onder plaats Gorecht no. 3 in 
het notitieboek van rentmeester Van Seeratt, waarvan de (beklemde) meier Jacob Popkes 
Bollhuijs betreft sinds 1728.542 De oppervlakte van het bezit bedraagt in totaliteit 75,50 grazen 
en 54 roeden. Volgens de legenda is het onderverdeeld in een gedeelte van 41 grazen en 3 
roeden dat valt onder de Eerste Esser Kaart en eveneens op deze schetskaart is afgebeeld, en 
een 34,5 grazen en 51 roeden tellend gedeelte dat valt onder de Tweede Esser Kaart en niet op 
deze schets is weergegeven. Het gebruik en/of kwaliteit van de grond is niet opgetekend.543     

                                                             
534 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/2. 
535 Ibidem. 
536 Siemens, 1962, 115. 
537 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 32-32v. 
538 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/2. 
539 Idem, inv. nr. 1719/3. 
540 Ibidem. 
541 Siemens, 1962, 115. 
542 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 33-33v. 
543 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/3. 
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Bron no. 18 betreft de ‘Eerste Esser Schetskaart’, welke op de achterkant is aangeduid met de 
vermelding ‘no. 1’ (afbeelding 5.6 en bijlage 25).525 Hoewel de namen van de cartograaf en 
opdrachtgever met bijbehorende data van opmeting en optekening ontbreken, zou het mogelijk 
kunnen zijn dat deze schets door Henricus Teijsinga is vervaardigd tussen 6 juni 1730 en 4 
december 1732 met potlood, inkt en penceel, en wel door het gebruik van de kenmerkende 
zwierige schrijfstijl, waarmee de letters en cijfers zijn vormgegeven.526 Op de eerstgenoemde 
datum is de cartograaf door de Senaat als ingenieur en landmeter aangenomen waarmee zijn 
karteringswerkzaamheden in opdracht van de Staten van Stad & Lande de jure aanvingen, 
hoewel hij de facto enkele maanden daarvoor ook al een meting had verricht in Dorkwerd en 
omstreken als opvolger van de kort daarna overleden landmeter Hindrik Warner Folckers.527 
Op laatstgenoemde datum werd de Eerste Esser Kaart opgeleverd. De meest aannemelijke 
periode van opmeting betreft dan ook de maand juni in het jaartal 1732, gezien de Eerste 
Esser Kaart aangeeft dat er gemeten is in dit tijdperk. De optekening zal dan voor de 
vervaardiging van het netexemplaar zijn geschied. Het is echter ook heel aannemelijk dat deze 
schetskaart na de oplevering van de Eerste Esser Kaart is getekend, als een extract dat 
overgetekend is van het netexemplaar. In de legenda wordt namelijk niet alleen de naam van 
de (beklemde) meier in 1732 vermeldt, betreffende ‘L. Altingh’, maar ook een (beklemde) 
meier van latere datum, namelijk ‘B. Groninger’. Het woordje ‘nu’ duidt echter geen exact 
tijdstip aan, waardoor het onduidelijk blijft op welke datum de kaart precies is vervaardigd.528 
Dit zou dan in de periode tussen 4 december 1732 en 15 februari 1736 gebeurd moeten zijn, 
aangezien Teijsinga op deze datum zijn laatste blad aan Van Seeratt afleverde waarmee zijn 
karteringswerkzaamheden in feite ophielden.529 Daarom is een latere datering niet verantwoord, 
temeer omdat de (beklemde) meier vaak al gebruiker was van het goed voor de officiële 
inboeking. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de kaart in opdracht van de Staten van Stad & Lande 
en in het bijzonder de rentmeester is gemaakt gezien het afgebeelde Provincieland eigendom van 
deze instelling betrof en Van Seeratt als doel voor ogen had om de verouderde administratie te 
actualiseren. Daarvoor dienden deze pre-kadastrale manuscriptkaarten mede als doel, gezien er 
een gebrek aan kennis over de waarde, gesteldheid, grootte en ligging van deze voormalige 
kloosterlanden bestond.530 Op de schetskaart wordt het provinciale bezit weergegeven in de vorm 
van percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken welke met cijfers aangeduid 
zijn.531 Deze lopen synchroon met de in het notitieboek genoteerde perceelsnummers onder 
plaats Gorecht no. 1 waarvan de (beklemde) meier Lucas Tonis Altingh betreft sinds 1724.532 
Het gebruik en/of kwaliteit van de grond is niet opgetekend, hetgeen echter wel van 
toepassing is voor het gebruik van de in het oude kloosterterrein gelegen bezittingen en enkele 
toponiemen. De oppervlakte van het bezit bedraagt in totaliteit 74,5 grazen en 51 roeden. Het 
is volgens de legenda onderverdeeld in een gedeelte van 54,5 grazen en 50 roeden dat valt 
onder de Eerste Esser Kaart en eveneens op deze schetskaart is afgebeeld, en een 20 grazen en 
1 roede tellend gedeelte dat valt onder de Tweede Esser Kaart en niet staat weergegeven op deze 
schets. Ook nu betreft het weer een indicatie dat deze schetskaart aan de grondslag ligt of een 
extract betreft van de Eerste Esser Kaart. Gemeenschappelijk of particulier bezit is niet 
ingetekend, hoewel de namen van de naastliggers (met van toepassing zijnde eigenaren en/of 
gebruikers) wel staan vermeld. Een schaalaanduiding en kompasroos ontbreken.533  

                                                             
525 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1. 
526 Ibidem. 
527 Schroor, 1996, 12. 
528 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1. 
529 Schroor, 1996, 13. 
530 Idem, 9, 11. 
531 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1. 
532 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-31v. 
533 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1. 
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Bron no. 21 betreft de ‘Vierde Esser Schetskaart’ (afbeelding 5.9 en bijlage 28). Hoewel op 
de achterkant een aanduiding met een nummer ontbreekt, is ze net als voorgaande kaarten 
binnen toegangnummer 817 met inventarisnummer 1719 aangeduid, waarbij een toevoeging 
in de vorm van een /4 genoteerd staat.544 De naam van de – oorspronkelijk naamloze – kaart is 
gebaseerd op dit gegeven, hetgeen evenzeer geldt voor de ‘Eerste Esser Schetskaart’, de 
‘Tweede Esser Schetskaart’ en de ‘Derde Esser Schetskaart’. De kaart kent dezelfde opbouw 
als voorgaande drie schetskaarten. Daardoor blijven de in vorige alinea’s geponeerde 
zienswijzen over de cartograaf, (doel van de) opdrachtgever en de mogelijke manieren van 
vervaardiging met tijdstippen onveranderd, waardoor ze eveneens betrekking hebben op deze 
schetskaart. Wel zijn er kleine nuances aan te brengen met betrekking tot de gebruikers en de 
oppervlakte van het afgebeelde bezit. In de legenda wordt alleen de naam van de (beklemde) 
meier in 1732 vermeld, ‘Hindrik Cornelis’.545 Een latere datering dan 15 februari 1736 lijkt 
niet verantwoord gezien Henricus Teijsinga op deze datum de laatste kaart aan de Staten van 
Stad & Lande opleverde.546 De op de schetskaart genoteerde cijfers lopen synchroon met de 
door rentmeester Van Seeratt opgetekende perceelsnummers in het notitieboek onder plaats 
Gorecht no. 7, waarvan de (beklemde) meier Hendrik Cornelis betreft sinds 1728.547 De 
oppervlakte van het bezit bedraagt in totaliteit 51,50 grazen en 1 roede. Het is volgens de 
legenda onderverdeeld in een gedeelte van 48,25 grazen en 38 roeden dat valt onder de Eerste 
Esser Kaart en eveneens op deze schetskaart is afgebeeld, en een 3 grazen en 23 roeden tellend 
gedeelte dat valt onder de Tweede Esser Kaart en niet op deze schetst is weergegeven. De 
grondkwaliteit wordt niet specifiek vermeld. Wel wordt het gebruik van enkele percelen 
weergegeven waaronder een gemeenschappelijk perceel en een particulier perceel. Eveneens 
worden enkele toponiemen weergegeven.548 Het zou overigens heel goed denkbaar kunnen 
zijn dat deze schetskaart een aanduiding heeft gekend met het nummer 7, gezien voornoemde 
drie schetskaarten elk een nummer kennen dat correspondeert met het nummer van de 
betreffende boerenplaats in het notitieboek. Er lijkt eveneens, zoals dit bij voorgaande kaarten 
in ieder geval hard te bewijzen is, sprake van een koppeling met het notitieboek, hoewel dit 
voor deze schetskaart niet met zekerheid kan worden vastgesteld.  
 
De ‘Vijfde Esser Schetskaart’, waarvan de toevoeging ‘nr. 8’ op de achterzijde is genoteerd, 
vormt de 22e bron in het kader van dit scriptieonderzoek (afbeelding 5.10 en bijlage 29). Ze is 
net zoals de voorgaande kaarten binnen toegangnummer 817 met inventarisnummer 1719 
aangeduid, waarbij een toevoeging in de vorm van een /5 genoteerd staat.549 De naam van de – 
oorspronkelijk naamloze – kaart, is gebaseerd op dit gegeven. Ook dit kaartblad kent dezelfde 
opbouw als de vier voornoemde schetskaarten. Daardoor blijven de geponeerde zienswijzen 
over de cartograaf, (doel van de) opdrachtgever en de manieren van vervaardiging met 
bijbehorende tijdstippen onveranderd, waardoor ze eveneens betrekking hebben op deze 
schetskaart. Echter, wederom zijn er enkele kleine nuances aan te brengen aangaande de 
gebruikers en de oppervlakte. In de legenda wordt alleen de naam van de (beklemde) meier in 
1732 vermeldt, welke ‘Cornelis Hindriks’ betreft.550 Een latere datering dan 15 februari 1736 
lijkt niet verantwoord om dezelfde reden als bij het in de vorige alinea behandelde exemplaar.  

                                                             
544 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/4. 
545 Ibidem. 
546 Schroor, 1996, 13. 
547 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 37-37v. 
548 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/4. 
549 Idem, inv. nr. 1719/5. 
550 Ibidem. 
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Afbeelding 5.7: ‘Tweede Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/2. 
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Afbeelding 5.9: ‘Vierde Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/4. 
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Afbeelding 5.8: ‘Derde Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/3. 
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Afbeelding 5.10: ‘Vijfde Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/5. 
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De op deze schetskaart genoteerde cijfers lopen synchroon met de door rentmeester Van 
Seeratt opgetekende perceelsnummers in het notitieboek onder plaats Gorecht no. 8, waarvan 
de (beklemde) meier Cornelis Hendrix betreft sinds 1725.551 De oppervlakte van het bezit 
bedraagt in totaliteit 72,25 grazen en 32 roeden. Het is volgens de legenda onderverdeeld in 
een gedeelte van 54,50 grazen en 32 roeden dat valt onder de Eerste Esser Kaart en hetgeen 
eveneens op deze schetskaart is weergegeven, en een 17,75 grazen tellend gedeelte dat valt 
onder de Tweede Esser Kaart en niet op deze schets is afgebeeld. De kwaliteit van de grond 
staat niet vermeld op deze schets. Wel wordt het gebruik van enkele percelen weergegeven, 
hetgeen evenzeer geldt voor enkele toponiemen.552 Gezien deze schetskaart met een nummer 
wordt aangeduid dat correspondeert met het nummer van de betreffende plaats in het notitie-
boek, is er ook bij deze kaart sprake van een concordans. 
 
Er lijkt dan ook sprake van een gekoppelde systematiek tussen de aangeduide nummers van 
de schetsen en het notitieboek. Deze gedachte wordt versterkt door het gegeven dat er in de 
legenda van de ‘Vijfde Esser Schetskaart’ tevens een verwijzing naar een zesde schetskaart 
staat opgetekend. Perceel nr. 95, dat een oppervlakte kent van 6 grazen en 32 roeden en als 
geperforeerd stuk land tussen het bezit van Cornelis Hendriks in is gelegen, wordt in 1732 
gebruikt door ‘Roelf Sickes’ als opvolger van de in hetzelfde jaar uitgeboekte ‘Jan Willems’. 
Dit bezit zou, naast een vermelding op de vijfde schetskaart, eveneens op ‘Caartien no. 6’ 
afgebeeld staan.553 In het notitieboek van rentmeester Van Seeratt valt onder de Gorechter 
plaats no. 6 te lezen dat ‘Rooloff Sickes’ sinds 1732 de gebruiker is, als opvolger van ‘Jan 
Willems’.554 Hoewel er geen schetskaart is overgeleverd met het specifieke bezit van Roelf 
Sickes en de aanduiding ‘no. 6’, lijkt het desondanks gerechtvaardigd te beweren dat er een 
systematiek tussen de nummers van de schetskaarten en de nummering van de boerenplaatsen 
in het notitieboek bestaat, en dat de schetskaarten specifiek per erf gekarteerd zijn. Naar alle 
waarschijnlijkheid is er daarom ook sprake geweest van twee schetskaarten met aanduidingen 
‘no. 4’ en ‘no. 5’, hoewel er geen hard bewijs is te leveren voor de aanname. De kaarten 
zullen het bezit uit het notitieboek van rentmeester Van Seeratt onder de Gorechter plaatsen 
no. 4 en no. 5 uitgebeeld hebben zoals dit op de ‘Eerste Esser Kaart’ staat ingetekend. 
Daarnaast zal er in de bijgevoegde legenda eveneens een vermelding zijn gemaakt van het op 
de ‘Tweede Esser Kaart’ aanwezige bezit van deze plaatsen door middel van nummers in 
grazen en roeden. Tevens zullen de bijbehorende (beklemde) meier(s) in het jaartal 1732 staan 
vermeld, betreffende ‘Roelf Pauwels’ en ‘Albert Westerbrink’.555,556  
 
De vijf tot op heden behandelde schetskaarten beelden alle bezit uit dat alleen op de ‘Eerste 
Esser Kaart’ in de buurtschap Essen valt waar te nemen, waarbij er ook percelen in de legenda 
genoteerd staan welke op de ‘Tweede Esser Kaart’ te vinden zijn. Zoals eerder is beschreven, 
moet deze kaart in de loop der jaren zoekgeraakt zijn, gezien ze geen onderdeel meer uitmaakt 
van de kaartencollectie uit de Atlas der Provincielanden. Het bestaan van deze kaart werd in 
het wetenschappelijk vakgebied al langer vermoed door de vermelding in het door rentmeester 
Van Seeratt opgestelde notitieboek, maar kon niet hard worden gemaakt door het ontbreken ervan. 
Echter, de drie overige in het kader van dit scriptieonderzoek gevonden schetskaarten, welke alle 
ten grondslag hebben gelegen aan de vervaardiging danwel extracten betreffen van deze Tweede 
Esser Kaart, doet het bestaan ervan bewijzen en zelfs voor een gedeelte inhoud en betekenis geven.  

                                                             
551 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 38-38v. 
552 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/5. 
553 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 719 
554 Idem, inv. nr. 3165, fol. 36-36v. 
555 Idem, inv. nr. 2542, fol. 9. 
556 Idem, inv. nr. 3165, fol. 34-35v. 
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 Afbeelding 5.11: ‘Zesde Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1. 
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Bron no. 23 betreft de ‘Zesde Esser Schetskaart’ (afbeelding 5.11 en bijlage 30). Hoewel op 
de achterkant een specifieke nummeraanduiding ontbreekt, is ze binnen toegangnummer 817 
gerangschikt onder inv. nr. 1720, waarbij een toevoeging in de vorm van een /1 genoteerd 
staat.557 De naam van deze – oorspronkelijk naamloze – kaart, is gebaseerd op het gegeven dat 
ze het zesde exemplaar binnen het groepje schetskaarten vormt. Hoewel een referentie naar de 
‘Tweede Esser Kaart’ ontbreekt, lijkt het erop dat deze schetskaart grotendeels dezelfde 
opbouw kent als de vijf hiervoor behandelde schetskaarten. De in het notitieboek genoteerde 
perceelsnummers bij de betreffende boerenplaatsen kennen eveneens gelijkenis met de 
nummers op de schetskaart, waardoor met zekerheid kan worden gesteld dat de schets een 
gedeelte van de Tweede Esser Kaart uitbeeldt.558 De namen van de cartograaf en opdracht-
gever met data van opmeting en optekening ontbreken. Het lijkt erop dat deze schets door 
Henricus Teijsinga is vervaardigd tussen 6 juni 1730 en het jaar 1732 met potlood, inkt en 
penceel door gebruik van de zwierige schrijfstijl, waarmee de letters en cijfers op het blad zijn 
ingetekend.559 Op eerstgenoemde datum startten zijn karteringswerkzaamheden van de 
Provincielanden de jure.560 Het gegeven dat de Tweede Esser Kaart in het laatstgenoemde 
jaartal is opgeleverd, hetgeen door het notitieboek van de rentmeester wordt aangetoond, doet 
dit vermoeden mede vormgeven.561 Het is echter ook heel aannemelijk dat deze schetskaart na 
de oplevering van de Tweede Esser Kaart is getekend als een extract dat gekopieerd is van het 
netexemplaar, hoewel hier geen bewijs voor te leveren is in de vorm van een tijdsaanduiding. 
Dit zou dan in de periode tussen het jaar 1732 en 15 februari 1736 gebeurd moeten zijn, 
aangezien Teijsinga op deze datum zijn laatste cartografische blad aan Van Seeratt afleverde 
waarmee zijn karteringswerkzaamheden in feite ophielden.562 Bij de ‘Achtste Esser Kaart’ is 
er hard bewijs aanwezig dat ze een uittreksel uit de Tweede Esser Kaart betreft.563 Gezien de 
schetskaarten van origine bij elkaar horen mag een dergelijk vermoeden voor deze schets 
daarom niet uitgesloten worden. Met een hoge mate van waarschijnlijkheid kan worden 
gesteld dat de schets in opdracht van de Staten van Stad & Lande en in het bijzonder de 
rentmeester is gemaakt gezien het op de kaart afgebeelde bezit Provincieland betrof en de 
verouderde administratie geactualiseerd diende te worden.564 Op de schetskaart wordt het 
provinciale bezit weergegeven in de vorm van percelen, bouwwerken, kunstwerken, wegen en 
waterlopen, welke met cijfers aangeduid zijn. Een vermelding van de gebruiker(s) en de 
oppervlakte wordt niet gegeven, hoewel het bezit in het notitieboek – op één perceel na dat 
toegeschreven is aan een boerenplaats te Engelbert (nr. 34) – is geboekt onder de plaatsen van 
Haren.565 Alle gronden op deze kaarten blijken tevens binnen het kerspel en de marke van 
Haren gelegen te zijn. Ook de vermelding in de legenda – ‘Zie de Gebruikers op volgende 
Caarties onder Haaren’ – doet een dergelijk gegeven boekstaven. De oppervlakte van de 
percelen kan, net als de namen van de gebruikers, eenvoudig uit het notitieboek worden 
afgelezen. Het gebruik en/of kwaliteit van de grond is niet opgetekend, hetgeen evenzeer geldt 
voor particulier of gemeenschappelijk bezit. De namen van de naastliggers (met van toepassing 
zijnde eigenaren) staan wel vermeld. Op de schetskaart ontbreekt het aan een schaalaanduiding 
en kompasroos.566 

                                                             
557 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1. 
558 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 42-45v, fol. 60-60v. 
559 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1. 
560 Schroor, 1996, 12. 
561 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-31v. 
562 Schroor, 1996, 13. 
563 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3. 
564 Schroor, 1996, 11. 
565 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 42-45v, fol. 60-60v. 
566 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1. 
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 Afbeelding 5.12: ‘Zevende Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/2. 
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De ‘Zevende Esser Schetskaart’, waarvan de toevoeging ‘nr. 9’ op de achterzijde is genoteerd, 
vormt de 24e bron in het kader van dit scriptieonderzoek (afbeelding 5.12 en bijlage 31). Ze is 
net zoals de voorgaande kaart binnen toegangnummer 817 met inv. nr. 1720 aangeduid, 
waarbij een toevoeging in de vorm van een /2 genoteerd staat.567 De schets vormt het zevende 
exemplaar binnen het groepje schetskaarten, waardoor de naam van deze – van oorsprong 
naamloze – schets op dit gegeven is gebaseerd. De kaart kent grotendeels dezelfde opbouw als 
de Zesde Esser Schetskaart. De in de vorige alinea geponeerde zienswijzen over de cartograaf, 
(doel van de) opdrachtgever en de mogelijke manieren van vervaardiging met bijbehorende 
tijdstippen blijven onveranderd, waardoor ze eveneens betrekking hebben op deze schetskaart. 
Daarbij is ook deze schetskaart aantoonbaar gelieerd aan de Tweede Esser Kaart, hetgeen 
blijkt aan de hand van de woorden ‘Essen no. 2’ en uit het notitieboek van de rentmeester. 
Wel zijn er enkele kleine nuances aan te brengen met betrekking tot de gebruikers en de 
oppervlakte. Op de schetskaart wordt het provinciale bezit weergegeven in de vorm van 
percelen, bouwwerken, kunstwerken, waterlopen en wegen welke met cijfers aangeduid zijn. 
Wederom ontbreekt een vermelding van de gebruiker(s) en de oppervlakte, hoewel deze 
bezittingen in het notitieboek zijn geboekt onder praktisch alle boerenplaatsen van Essen en 
enkele erven te Haren.568 Alle gronden op deze kaarten blijken tevens binnen de buurtschap 
Essen gelegen te zijn, op een gesplitst perceel (nr. 3) binnen de marke van Haren na. De 
oppervlakte van de percelen kan, net als de namen van de gebruikers, eenvoudig uit het 
notitieboek worden afgelezen. De legenda doet echter op impliciete wijze enkele gebruikers 
vermelden, met de aanduiding ‘Zie Gebruikers op Caarties’. Er wordt verwezen naar enkele 
schetskaarten met de nummers 1 t/m 8. Achter elk kaartnummer staan de perceelsnummers 
aangegeven die behoren tot het bezit van de boerenplaats waarop de schetskaart betrekking 
heeft.569 De perceelsnummers blijken te conformeren met het bezit op de Eerste Esser 
Schetskaart (no. 1), Tweede Esser Schetskaart (no. 2), Derde Esser Schetskaart (no. 3), Vierde 
Esser Schetskaart (vermoedelijk no. 7) en de Vijfde Esser Schetskaart (no. 8).570 Het 
vermoeden dat er mede schetsen van de Gorechter plaatsen 4, 5 en 6 hebben bestaan wordt 
versterkt, gezien de perceelsnummers daadwerkelijk onder de plaatsen blijken te vallen.  
 
De 25e bron betreft de ‘Achtste Esser Schetskaart’, met op de achterkant de vermelding ‘nr. 
10’ (afbeelding 5.13 en bijlage 32).571 Blijkens de nummering moeten er in ieder geval tien 
schetskaarten hebben bestaan die zowel ten grondslag hebben gelegen aan of een extract 
betreffen uit de Eerste Esser Kaart en Tweede Esser Kaart, ware het niet dat het notitieboek 
van rentmeester Van Seeratt aangeeft dat er meer percelen binnen de Tweede Esser kaart 
hebben gelegen.572 Een in totaliteit groter aantal schetskaarten is daarom niet uitgesloten. 
Achter het betreffende inv. nr. 1720 is een toevoeging /3 geplaatst. De naam van deze – 
oorspronkelijk naamloze – schets is gebaseerd op het feit dat ze de achtste en tevens laatste 
schetskaart vormt in het rijtje. Dat ze een extract uit de Tweede Esser Kaart betreft is boven 
alle twijfel verheven, gezien het afgebeelde bezit volgens de legenda afkomstig is ‘uit Essen 
no. 2’ en gelegen is in ‘Esser Nieland’.573 De in het notitieboek genoteerde perceelsnummers bij 
de onder het kwartier Gorecht en de buurtschap Essen vallende boerenplaatsen met de nummers 9 
en 11 kennen gelijkenis met de perceelsnummers op de schetskaart, waardoor eveneens met 
zekerheid kan worden gesteld dat de schets een gedeelte van de Tweede Esser Kaart uitbeeldt.574 
                                                             
567 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/2. 
568 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-38v, fol. 42-42v, fol. 44-45v. 
569 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/2. 
570 Idem, inv. nrs. 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1719/4, 1719/5. 
571 Idem, inv. nr. 1720/3. 
572 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-33v, fol. 60-60v, fol. 62-62v, fol. 64-64v. 
573 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3. 
574 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 39-39v, fol. 41-41v 
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De namen van de cartograaf en opdrachtgever met data van opmeting en optekening 
ontbreken. Wederom lijkt het er op dat de schets door Henricus Teijsinga is vervaardigd met 
potlood, inkt en penceel door het gebruik van de kenmerkende schrijfstijl.575 De schetskaart 
moet na het verschijnen van de Tweede Esser Kaart in jaartal 1732 zijn vervaardigd, omdat 
het overduidelijk een uittreksel betreft. Gezien de laatste kaart van Teijsinga op 15 februari 
1736 aan de Staten is afgeleverd, moet de schets in de tussenliggende tijdsperiode zijn 
vervaardigd.576 In de legenda wordt namelijk niet alleen de naam van de (beklemde) meiers bij de 
afgebeelde plaatsen in 1732 vermeld, betreffende ‘W. Hindrix’ en ‘J.P. Houtuin’, maar ook 
(beklemde) meiers van latere datum, namelijk ‘Albert Wiltes’ en ‘Gerrit Garbrands’.577 De 
laatstgenoemde twee gebruikers zijn in Siemens’ werk als beklemde meiers ingeschreven in 
het jaar 1755.578 Het woordje ‘nu’ duidt echter geen exact tijdstip aan, waardoor het onduidelijk 
blijft op welke datum de kaart precies is vervaardigd. Latere datering is dan ook niet verantwoord, 
temeer de (beklemde) meier vaak al gebruiker was van het goed voor de officiële inboeking. 
Naar alle waarschijnlijkheid is de schets in opdracht van de Staten van Stad & Lande en in het 
bijzonder de rentmeester gemaakt gezien het op de kaart afgebeelde bezit Provincieland betrof 
en de verouderde administratie geactualiseerd diende te worden.579 Op de schetskaart wordt het 
provinciale bezit weergegeven in de vorm van percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunst-
werken welke met cijfers aangeduid zijn. Deze lopen synchroon met de voorheen vermelde plaatsen 
in het notitieboek. Het gebruik en/of kwaliteit van de grond is niet opgetekend, hetgeen echter wel 
van toepassing is voor enkele kunstwerken en enkele toponiemen. De oppervlakte van het bezit 
dat valt onder de Gorechter plaats nr. 9 bedraagt in totaliteit 11,50 grazen en 55 roeden. Voor de 
Gorechter plaats nr. 11 betreft het een totaal van 33 grazen en 37 roeden. Eveneens is er gemeen-
schappelijk bezit ingetekend. Het betreft een perceel Stadsland, dat toekomt aan de stad 
Groningen. Ook is er particulier bezit ingetekend, betreffende het perceel van de weduwe Datema 
en het stuk dijk van mevrouw Van Eewsum. Namen van naastliggers (met de van toepassing 
zijnde eigenaren) staan tevens vermeld. Op de schets ontbreekt het aan een schaalaanduiding en 
een kompasroos.  
 
De 26e en eveneens laatste historisch-cartografische bron betreft de ‘Figurative-Kaart van het 
Esser Nieland en een gedeelte van de Helper Hamrik met derzelver Schotgevende Landen en 
Uitwaterings Pompen’ (afbeelding 5.15 en bijlage 33). Ook deze kaart is tot op heden onontdekt 
gebleven binnen het wetenschappelijk vakgebied, ware het niet dat ook dit exemplaar terug is 
gevonden door de auteur van dit werk binnen de kaartencollectie van het Groninger Rijksarchief 
(toegangnummer 817) onder het inventarisnummer 3583.580 Deze door de opzichter bij de 
Waterstaat in de Provincie Groningen – W. van Rees – tussen 1818 en 1830 in kleuren 
vervaardigde kaart met pen, inkt en aquarel betreft een weergave van de waterhuishoud-
kundige situatie binnen het Esser Nieuwland en het Helper Oosterhamrik in het tijdperk 
waarin het Kadaster in oprichtingsfase verkeerde. Het kaartblad is vervaardigd op schaal 
1:5.000, waarbij – volgens de schaalstok – een meeteenheid van 50 ellen op de duim is 
gehanteerd. Tevens is een noord-westelijk georiënteerde noordpijl aan het kaartblad toegevoegd. 
 
                                                             
575 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3. 
576 Schroor, 1996, 13. 
577 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3. 
578 Siemens, 1962, 116-117. 
579 Schroor, 1996, 11. 
580 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583. ‘Figurative-Kaart van het Esser Nieland en een gedeelte van de 
Helper Hamrik met derzelver schotgevende landen en uitwateringspompen: Met vermelding van de namen van 
de (eigenaren of) bewoners van boerderijen. Getekend door de opzichter bij de Waterstaat in de Provincie 
Groningen, W. van Rees. Rechts boven: “no. 32”. Verso: “no. 34 doorgehaald”. Schaal 1:5000. 45 x 63 cm; 
blad: 49 x 67,3 cm, ingekleurde tekening. NB Oriëntatie: Het Noorden: Linksboven’.    
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Afbeelding 5.13: ‘Achtste Esser Schetskaart’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3. 
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Afbeelding 5.15: ‘Figurative-Kaart van het Esser Nieland en een gedeelte van de Helper Hamrik met derzelver 
Schotgevende Landen en Uitwaterings Pompen’. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583. 
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Dit gebied dat ten tijde van optekening tot het Scharmerzijlvest behoorde, geeft de ligging van 
de boerenerven met de namen van de bijbehorende eigenaren en/of gebruikers, het oppervlak 
in grazen van de schotgevende landen, waterlossingen, dijken, wegen, tolhuizen en grenspalen 
weer. Daarnaast zijn er incidenteel toponiemen weergegeven.581,582  
 
Tot op heden ontbreekt er binnen het vakgebied van de (historische) geografie en in het 
bijzonder het wetenschappelijk debat een beeld van de exacte geografische positie van het 
Esser Nieuwland. A.J. van der Aa stelt in zijn 4e deel van het Aardrijkskundig woordenboek 
der Nederlanden uit 1843 dat het gebied een streek betreft dat bestaat uit de gehuchten 
Hemmen en Dilgt in de gemeente Haren en een oppervlakte van 160 hectare (bunder) bezit.583 
Ook W.A. Ligtendag heeft in zijn uit 1995 daterende proefschrift De Wolden en het water een 
uitspraak gedaan over de oppervlakte van het gebied op basis van een oorkonde uit 28 juni 
1548, waarin de 120 hectare (300 grazen) tellende landerijen van het Esser Nieuwland worden 
ingelaten in het Scharmerzijlvest. Een exacte geografische positie – op een zeer globale kaart 
met de term ‘Ingelaten landen’ na – wordt niet gegeven.584 Ook J.F.J. van den Broek laat in 
het 7e deel van zijn Groningen en het Drentse Water doorschemeren dat het onduidelijk is 
welke landerijen er volgens de hiervoor genoemde oorkonde worden ingelaten. Hij schrijft ze 
toe aan het corpusland van het klooster, dat gelegen zou zijn tussen het Schuitendiep en de 
Hereweg, en een omvang van 150 hectare of 300 grazen zou hebben gekend.585,586 In het zevende 
en achtste hoofdstuk van deze scriptie zal aan de hand van deze kaart worden toegelicht waar 
het Esser Nieuwland vanuit (historisch-)–geografisch oogpunt gesitueerd dient te worden, dat 
het voor een gedeelte tot het corpus van het klooster Jesse te Essen heeft behoord en welke 
ontwikkelingen ze op het gebied van bezitsverhoudingen en grondgebruik doorgemaakt heeft 
(afbeelding 5.14). 
 

Afbeelding 5.14: Op de plek van het Esser Nieuwland bevindt zich tegenwoordig de afvalverwerker van de stad 
Groningen, waardoor er praktisch geen landschappelijke relicten meer zijn waar te nemen. De foto is geschoten 
vanaf de Oude Euvelgunnerweg of ‘Omerke’, achter boerderij Hunzeheerd richting het noorden. 
                                                             
581 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583. 
582 Kooper, 1939, Kaart 10 ‘Voormalige zylvestenyen en dykrechten in de provincie Groningen. 1:100.000’. 
583 Van der Aa, 1843, 264. 
584 Ligtendag, 1995, 125, 131-132, 200. 
585 http://www.groningerarchieven.nl/historie/gdw/7de-hunze-omgeleid-c-1400/71middelbert-en-engelbert-1370 
Geraadpleegd op 26-08-2015. 
586 http://www.groningerarchieven.nl/historie/gdw/7de-hunze-omgeleid-c-1400/74-de-gevolgen Geraadpleegd op 
26-08-2015. 
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5.4: Toponymie 
 
Naast archivalia en historische-cartografische bladen is in deze detailstudie gebruikt gemaakt 
van toponymisch bronmateriaal. De ‘Verzameling Groninger veldnamen’, welke zich in het 
RHCGA laat vinden onder toegangnummer 1854, is hiervoor geraadpleegd.587 De veldkaarten 
en lijsten van de aan het Nedersaksisch Instituut te Groningen verbonden bodemkundige Jan 
Wieringa hebben voor dit onderzoek als primair materiaal gefungeerd. De op karton geplakte 
kaarten betreffen uitsneden van de Provinciale Planologische Dienst, welke ingedeeld zijn per 
gemeente, kadastrale sectieletter en bijbehorend nummer.588 In deze scriptie zijn vier kaarten 
geraadpleegd, welke in voornoemde toegang onder diverse inventarisnummers gerangschikt 
zijn. In tabel 5.3 worden ze door een eigen bronnummer aangeduid en kernachtig beschreven. 
Het betreffen de kaarten in de deelgebieden van Engelbert (zonder jaartal, bijlage 34), Essen 
(1965, afbeelding 5.16 en bijlage 35), Helpman (zonder jaartal, bijlage 36) en Osbrinken 
(1966, bijlage 37).589,590,591,592  
 
Door de (micro)toponiemen, hodoniemen en hydroniemen kunnen enkele tot het corpus van 
het klooster behorende bezittingen worden geïdentificeerd. Deze blijken te correleren met de 
verschillende rekeningenboeken, het notitieboek en het staatboek, inclusief de bijbehorende 
(schets)kaarten uit de administratie der Provincielanden. Daarnaast vormt dit primaire materiaal 
een aanvulling op de gegevens uit het notitieboek en de rekeningenboeken voor de duiding en 
verklaring van het grondgebruik binnen het Esser provincieland in 1732.  
 

 
Bron-

nummer 
 

 
Archief- 
vormer 

 
Toegang-
nummer 

 
Inventaris- 
nummer 

 
Omschrijving 

 
Jaar  
van  

kartering  
 

 
27 
 

 
Nedersaksisch 

Instituut 
 
 

 
1854 

 
58 

 
Engelbert 

 
Onbekend 

 
28 
 

 
65 
 

 
Essen 

 

 
1965 

 
29 
 

 
66 
 

 
Helpman 

 
Onbekend 

 
30 
 

 
68 

 
Osbrinken 

 
1966 

Tabel 5.3: Toponymisch materiaal met betrekking tot de detailstudie. Per primaire bron is het betreffende 
nummer, de archiefvormer, het toegangnummer en het inventarisnummer weergegeven. Daarnaast is een 
beknopte omschrijving van de kaarten toegevoegd, inclusief de jaren van kartering (voor zover bekend). 

                                                             
587 RHCGA, toegang nr. 1854. ‘Verzameling Groninger veldnamen’.  
588 http://www.groningerarchieven.nl/historie/schatkamer/bijzondere-archiefstukken/stuk-van-de-maand-april 
Geraadpleegd op 2-4-2015. 
589 RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 58. ‘Engelbert’.  
590 RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 65. ‘Essen’. 
591 RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 66. ‘Helpman’. 
592 RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 68. ‘Osbrinken’. 
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Bron-

nummer 
 

 
Archief- 
vormer 

 
Toegang-
nummer 

 
Inventaris- 

nummer 

 
Omschrijving 

hoofdkaart 

 
Omschrijving 

deelkaart 

 
Jaar van  
meting  

 

 
Jaar van  
kartering 

 
17 

 

 
Kaarten-
collectie 

RAG 
 

 
817 

 

 
1047/6 

 
‘Eerste Esser 

Kaart’   
/ 

‘Clooster Caart 
No. 1’ 

/ 
‘Blad 6  

Atlas der 
Provincie-

landen’ 
 
 
 

 
- 
 

 
1732 

 
1732 

 
18 

 

 
1719/1 

 

 
‘Eerste Esser 
Schetskaart’ 

/ 
‘No. 1’ 

 

 
1730 

- 
1732 

 
 
 
 
 

 
1730 

- 
1736 

 
 
 
 

 
19 

 

 
1719/2 

 
‘Tweede Esser 
Schetskaart’ 

/ 
‘No. 2’ 

 
 

20 
 

 
1719/3 

 
‘Derde Esser 
Schetskaart’ 

/ 
‘No. 3’ 

 
 

21 
 

 
1719/4 

 
‘Vierde  Esser 
Schetskaart’ 

/  
No. onb. 

 
 

22 
 

 
1719/5 

 
‘Vijfde Esser 
Schetskaart’ 

/ 
‘No. 8’ 

 
 

23 
 

 
1720/1 

 
‘Clooster Caart 

No. 2’ 
- 

Zoek geraakt 

 
‘Zesde Esser 
Schetskaart’ 

 
 

24 
 

 
1720/2 

 
‘Zevende Esser 

Schetskaart’ 
/ 

‘No. 9’ 
 

 
25 

 

 
1720/3 

 
‘Achtste Esser 
Schetskaart’ 

/ 
‘No. 10’ 

 

 
1732 

- 
1736 

 
1732 

- 
1736 

 
26 

 

 
3583 

 
‘Figurative-Kaart 

Esser Nieland’ 
 

 
- 

 
1818 

- 
1830 

 

 
Onbekend 

Tabel 5.2: Historisch-cartografisch materiaal met betrekking tot de detailstudie. Per primaire bron is het nummer, 
de archiefvormer, het toegangnummer en het inventarisnummer weergegeven. Daarnaast is kort omschreven van 
welke hoofdkaart een betreffende deelkaart onderdeel uitmaakt. Als laatste zijn de jaren van meting en kartering 
toegevoegd van zowel de hoofdkaarten als deelkaarten.   
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5.5: Conclusie 
 
Er zijn verschillende primaire bronmaterialen voorhanden om een reconstructie van het Esser 
corpus- en provincieland en een schets van de ontwikkeling in het grondgebruik en -bezit van 
de beide gebieden te kunnen vervaardigen.  
 
Allereerst zijn verscheidene archivalische bronnen aanwezig. Van de uit het Oorkondenboek en 
het Kloosterarchief afkomstige charters, hebben er negen betrekking op de geopolitieke en 
waterstaatkundige aspecten binnen het kloostercorpus van Jesse. Deze verschaffen inzicht in de 
ontwikkeling van het grondgebruik en –bezit in het voornoemde domein tussen 1245 en 1573.  
 
Eveneens zijn er vijf rekeningen, een staatboek en een notitieboek uit de administratie van de 
Provincielanden beschikbaar. Deze bestrijken de periode 1596-1766. Door het verbinden van 
perceelsnummers, oppervlaktematen, toponiemen en namen van de (beklemde) meiers uit deze 
archivalia met een netkaart en acht schetskaarten uit voornoemde administratie is het mogelijk 
om de ontwikkeling van het grondgebruik en grondbezit in het Esser Provincieland te schetsen 
en een reconstructie van dit gebied en het opgeheven corpusland te vervaardigen.  
 
Het historisch-cartografische materiaal dat voorhanden is, wordt voor het grootste gedeelte 
vorm gegeven door de bovengenoemde netkaart en schetskaarten. Deze zijn (vermoedelijk) 
vervaardigd in de periode 1730-1736 en uit de administratie der Provincielanden afkomstig. 
De schetskaarten zijn tot op heden onontdekt gebleven. Vijf van deze bladen zijn te relateren 
aan de netkaart. Echter, in het verleden heeft er een tweede netkaart bestaan. De laatste drie 
schetskaarten zijn namelijk te relateren aan dit verdwenen of verloren exemplaar. De eerste vijf 
schetskaarten zouden wellicht als kladexemplaren voor de vervaardiging van de eerste netkaart 
gefunctioneerd kunnen hebben, hetgeen tevens mogelijk zou kunnen zijn voor de laatste drie 
schetskaarten met betrekking tot de tweede netkaart. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de 
schetskaarten uittreksels betreffen uit een latere periode, welke aan de hand van de beide net-
exemplaren zijn vervaardigd. Perceelsnummers, oppervlaktematen, toponiemen en (beklemde) 
meiers op de kaarten correleren met de data uit de rekeningen, het staatboek en het notitieboek, 
waardoor het onderzoek naar de ontwikkelingen in de bezitsverhoudingen en het gebruik van 
het Esser Provincieland kan worden vormgegeven. Ook de reconstructie van dit gebied en het 
overgeleverde corpusland kan op basis van deze broncombinaties verricht worden.  
 
Daarnaast vormt de uit het archief van de Provinciale Waterstaat afkomstige manuscriptkaart 
een waardevolle bron. Dit blad stamt uit de periode 1810-1830, en is tot op heden onontdekt 
gebleven. De waterhuishoudkundige situatie binnen zowel het Esser Nieuwland als het Helper 
Oosterhamrik staat centraal, waarbij de boerderijen, toponiemen, schotgevende landen, kunst-
werken, waterwegen, tolhuizen en grenspalen weergegeven wordten. Deze manuscriptkaart biedt 
de mogelijkheid om de ontwikkeling van het grondgebruik en -bezit in zowel het provincie- 
als corpusland gedeeltelijk te kunnen schetsen, waarbij de geografische positie van het Esser 
Nieuwland inzichtelijk zal worden gemaakt.  
 
Als laatst staat er toponymisch bronmateriaal uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut 
ter beschikking. Vier veldnamenkaarten uit de periode 1965-1966 geven (micro)toponiemen, 
hodoniemen en hydroniemen te Essen, Engelbert, Helpman en Haren (Osbrinken) weer. Door 
deze gegevens te verbinden met voornoemde bronnen uit de administratie der Provincielanden, 
kan het grondgebruik in het Esser provincieland omstreeks 1732 nader worden verklaard, en 
kunnen enkele tot het vroegere corpus behorende bezittingen worden gereconstrueerd.    
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Afbeelding 5.16: Veldnamenkaart ‘Essen’ uit 1965. Afkomstig uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut en 
gekarteerd door bodemkundige Jan Wieringa. Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 65.  
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Hoofdstuk 6 
 
Reconstructie van het Esser corpus- en provincieland  
 
6.1: Inleiding 
 
Nu een diepgaande analyse van het aan Thema B ten grondslag liggende primaire bronmateriaal 
heeft plaatsgevonden en inzicht is verkregen in de inhoudelijke betekenis, kan er in dit zesde 
hoofdstuk onderzoek worden verricht naar het opgeheven Esser kloostercorpus- en provincie-
land. Er zal een retrospectieve reconstructie naar de geografische locatie en omvang van deze 
gebieden in 1596 en 1732 plaatsvinden. Tot op heden zijn er in het wetenschappelijk onderzoek 
nog geen diepgaande studies uitgevoerd naar dit onderwerp. Een klein aantal wetenschappers 
heeft zich in het verleden verdiept in deze materie, waarbij sprake is van verschillende inzichten 
met betrekking tot de locatie en omvang. Echter, een overkoepelend en nauwgezet onderzoek 
van historisch-geografische aard is tot op heden achterwege gebleven. Wat dat betreft ligt er 
zowel letterlijk als figuurlijk een onderzoeksterrein braak om te gaan ontginnen. Daarom staan 
in dit hoofdstuk de volgende onderzoeksvragen centraal:   
 
1: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1732 tot het 
Esser provincieland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 1721-1734 
en welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven? 
 
2: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1596 tot het 
opgeheven Esser corpusland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 
1597-1734 en welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven? 
 
De percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken met bijbehorende oppervlakte-
maten zullen voor de beide gebieden inzichtelijk worden gemaakt. Archiefonderzoek en GIS-
analyse hebben een grote bijdrage geleverd aan deze reconstructie. Het archiefonderzoek heeft 
twee tabulaire administraties voor het corpus- en provincieland doen verschaffen, welke met 
behulp van GIS-analyses tot twee reconstructiekaarten voor de beide gebieden hebben geleid. 
De uit de rekeningenboeken van 1597 en 1732 stammende data – inclusief gegevens uit het 
staat- en notitieboek van 1721 en 1734 – zijn gecombineerd met de netkaart en schetskaarten 
uit de administratie der Provincielanden om de reconstructie van de territoria mogelijk te maken. 
 
Paragraaf 6.2 tracht de locatie en omvang van het Esser provincieland in 1732 te reconstrueren. 
In paragraaf 6.3 zal de geografische positie en oppervlakte van het overgeleverde Esser corpus-
land in het jaar 1596 inzichtelijk worden gemaakt. Paragraaf 6.4 poogt de onderzoeksvraag van 
dit hoofdstuk te beantwoorden door een conclusie te formuleren aan de hand van de opgedane 
bevindingen.  
 
6.2: Het Esser kloosterland als provinciaal eigendom – Locatie en omvang in 1732 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de gehanteerde bronnen en methoden welke in thema B zijn aangewend 
om tot reconstructie van het Esser corpus- en provincieland te geraken, zoals dat is overgeleverd 
na het plaatsvinden van de Reductie waarmee de late kloostertijd ten einde liep. Het is echter 
niet mogelijk gebleken om het corpusland in het geestelijke tijdperk te reconstrueren omdat er 
geen administratie van het bezit en beheer is bijgehouden door de conventslieden van Jesse.  
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Gevolgde werkwijze 
 
Om tot een exacte plaatsbepaling en bijbehorende oppervlaktematen van de percelen, wegen, 
waterlopen, bouwwerken en kunstwerken te geraken die in het jaar 1732 tot het Esser provincie-
land hebben behoord en daarmee tot reconstructie van het vermoedelijke corpus te komen, 
zijn enkele stappen ondernomen. Deze zullen in de onderstaande alinea’s worden besproken. 
 
Als eerste zijn de ‘Eerste Esser Kaart’, ‘Zesde Esser Schetskaart’, ‘Zevende Esser Schetskaart’ 
en de ‘Achtste Esser Schetskaart’ in het programma ArcGIS 10.2 gegeorefereerd. Hierdoor is 
een groot gedeelte van het tot Essen behorende provincieland in een geografisch perspectief 
geplaatst, voor zover dat aan de hand van de tot op heden onbekende schetskaarten en de 
bekende Eerste Esser Kaart gepositioneerd kan worden. De eerste vijf schetskaarten zijn niet 
opgenomen in het systeem, aangezien de inhoud al door de ‘Eerste Esser Kaart’ weerspiegeld 
wordt. Wel is de uit de legenda stammende inhoud met betrekking tot de ‘Clooster Caart No. 
2’ of ‘Tweede Esser Kaart’ benut, hetgeen evenzeer geldt voor de andere drie schetskaarten.   
 
In de tweede stap is een koppeling gelegd tussen de perceelsnummers uit het notitieboek van 
rentmeester Van Seeratt en op de (schets)kaarten genoteerde perceelsnummers. Deze blijken in 
het geheel overeen te stemmen met elkaar, hetgeen mede wordt onderstreept door de opgetekende 
gegevens uit het rekeningenboek van 1732-1733 met de gegevens op de (schets)kaarten en de 
gegevens uit het notitieboek te vergelijken. Het is mogelijk gebleken om het provinciale bezit 
en daarmee het oude kloosterbezit, zoals dat op de ‘Clooster Caart No. 1’ en ‘Clooster Caart 
No. 2’ staat aangegeven, voor een groot deel te reconstrueren. Een klein gedeelte staat 
volgens het notitieboek op laatstgenoemde kaart afgebeeld, maar gezien deze ontbreekt en de 
overige schetskaarten eveneens onvindbaar zijn, zal niet al het bezit van een geografische positie 
kunnen worden voorzien. Percelen in zowel gemeenschappelijk als particulier bezit zijn buiten 
beschouwing gelaten in deze reconstructie.  
 
Als derde stap zijn de gegevens uit het notitieboek en het rekeningenboek verbonden aan de 
(schets)kaarten. Per (schets)kaart is een uittreksel vervaardigd, waarop alle perceelsnummers 
van de (on)behuisde landerijen, wegen, waterlopen en kunstwerken staan genoteerd.  Daarna 
zijn per perceelsnummer de eigenaar, de gebruiker, het grondgebruik, eventuele toponiemen 
en de oppervlaktes in vierkante meters, hectaren en grazen genoteerd. Voor het grondgebruik 
is onderscheid gemaakt tussen de vermelding op de betreffende kaart, in het notitieboek en in 
het rekeningenboek. Het grondgebruik bleek niet altijd aangegeven te zijn op de kaart. Gezien 
Henricus Teijsinga ter plekke heeft gemeten, betreft de vermelding op de kaart waarschijnlijk 
de meest betrouwbare en realistische weergave van het grondgebruik. Het notitieboek is door 
rentmeester Van Seeratt opgesteld, en het is de vraag of hij de situatie ter plekke heeft mogen 
aanschouwen. Ook het door hem opgetekende grondgebruik is genoteerd, maar wordt minder 
betrouwbaar geacht. Af en toe ontbreken ook de grondgebruikgegevens in het notitieboek. Als 
laatste optie zijn daarom de gegevens uit het rekeningenboek gehanteerd. Deze boekwerken 
werden echter in serie vervaardigd en vele jaren achter elkaar overgeschreven, waardoor de 
weergave van het grondgebruik in deze bron als minst betrouwbaar moet worden geacht. 
Vervolgens is het grondgebruik ingedeeld aan de hand van een zonale opbouw, waarin de 
meeste waarde wordt gehecht aan de gegevens van Henricus Teijsinga en de minste waarde 
aan de gegevens uit het rekeningenboek. De oppervlaktemaat in vierkante meters is door het 
GIS-systeem berekend, door het bezit op de kaarten per perceel van een polygoon te voorzien. 
De oppervlakten in hectaren en grazen zijn berekend door omrekenformules toe te passen.593     

                                                             
593 Van Swinden & Rentenaar, 1971, 127-128. Zie ‘Engelbert’, ‘Groningen’ en ‘Helpen’. 
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Doordat de oudste bron – waarin de tot het opgeheven corpus behorende goederen worden 
vermeld – uit het jaar 1597 stamt en handelt over het jaar 1596, bestaat de mogelijkheid om 
de erfenis van het corpus uit de late kloostertijd aan het begin van het seculiere tijdperk der 
Provincielanden te reconstrueren. Door middel van retrospectief onderzoek is allereerst een 
reconstructie van het bezit in het tijdperk der Provincielanden vervaardigd dat met grote mate 
van waarschijnlijkheid aan het voormalige corpus kan worden toegeschreven en waarin het jaar 
1732 als uitgangspunt is genomen (tabel 6.1). Vervolgens is er in de volgende paragraaf tot 
een reconstructie van het overgeleverde corpus uit de late kloostertijd overgegaan. 
 

 
Archiefmateriaal 

 

 
Jaar van handeling 

 
Jaar van uitgave 

 
‘Rekening van de rentmeester der voormalige 

kloostergoederen’ 
 

 
1732-1733 

 
1733 

 
‘Notitieboek’ 

 

 
1721-1734 

 
1734 

 
Historische cartografie 

 

 
Jaar van meting 

 
Jaar van kartering 

 
‘Eerste Esser Kaart’ of ‘Clooster Caart No. 1’ 

 

 
1732 

 
1732 

 
‘Eerste Esser Schetskaart’ 

 

 
1730-1732 

 
1730-1736 

 
‘Tweede Esser Schetskaart’ 

 
 

‘Derde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Vierde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Vijfde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Zesde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Zevende Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Achtste Esser Schetskaart’ 
 

 
1732-1736 

 
1732-1736 

Tabel 6.1: Overzicht van het primaire materiaal dat ten grondslag ligt aan de administratie der Provincielanden 
uit het tijdperk 1721-1736 en voor de reconstructie van het Esser provincieland in 1732 is aangewend. Dit bezit 
heeft naar alle waarschijnlijkheid tot het voormalige corpus behoord. Er is onderscheid gemaakt tussen de 
historisch-cartografische bronnen en archivalische bronnen. 
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Dit aangezien het Rekeningenboek uit 1597 in deze reconstructie is gehanteerd met een 
vermelding van de tot het convent behorende corpuslanden in het jaar 1596. Tot 1632 is het 
bezit in de Rekeningenboeken per voormalig klooster geordend, waarbinnen onderscheid 
werd gemaakt tussen de corpuslanden en het overige bezit.594 In het Rekeningenboek uit 1732 
wordt er onderscheid gemaakt in de betreffende kerspelen/buurten waartoe de plaatsen van 
het voormalige klooster Jesse behoren, waardoor de boerenerven niet direct aan het corpus 
kunnen worden verbonden. Desondanks blijkt het corpus uit 1596 (afbeelding 6.2 en bijlage 
14) in grote mate te overlappen met het gekarteerde provinciebezit in 1732 zoals dat door de 
‘Clooster Caart No. 1’ en een gedeelte van de ‘Clooster Caart No. 2’ in de vorm van percelen, 
wegen, bouwwerken, kunstwerken en waterlopen wordt uitgebeeld (afbeelding 6.1 en bijlage 
17). De ‘Zesde Esser Schetskaart’, de ‘Zevende Esser Schetskaart’ en de ‘Achtste Esser 
Schetskaart’ maken deel uit van laatstgenoemde kaart. Binnen elk van deze (schets)kaarten 
zijn bezittingen gelegen die tot het corpus van het klooster hebben behoord. Er rijst dan ook 
een aanzienlijk vermoeden dat de provinciale bezittingen in zowel de Clooster Caart No. 1 als 
de Clooster Caart No. 2 tot het voormalige kloostercorpus behoord hebben. Deze gedachte kan 
echter niet met harde gegevens bewezen worden, aangezien het primaire bronmateriaal met 
betrekking tot deze reconstructie geen inzicht verschaft in de voormalige corpusgoederen met 
betrekking tot het jaar 1732. Maar dat al het gekarteerde bezit in eigendom aan het convent en 
haar rechtsopvolger in de vorm van de Staten van Stad & Lande heeft toebehoord, staat vast.  
 
Mocht de aanname kloppen dat het gekarteerde bezit ook daadwerkelijk de exacte locatie van 
het voormalige corpusland in 1732 uitbeeldt, dan is er sprake van een aanzienlijke uitbreiding 
ten opzichte van Schoors kaart (afbeelding 1.8). Niet alleen vanuit geografisch perspectief, 
maar ook met betrekking tot de totale omvang van het bezit. Schroor neemt het door Henricus 
Teijsinga gekarteerde oppervlak van 524,5 grazen en 54 roeden (211,2 hectare) op de bekende 
‘Clooster Caart No. 1’ als uitgangspunt. Ook het 300 grazen (150 hectare) tellende oppervlak 
dat Van den Broek toeschrijft aan de oppervlakte van het corpus, en volgens deze autoriteit is 
gelegen tussen de Hereweg en het Schuitendiep, blijkt veel kleiner te zijn dan de gegevens uit 
de uittreksels doen uitwijzen. De kloosterkaart 07 West van B.W. Siemens kan in ieder geval 
met zekerheid worden aangevuld (afbeelding 1.7), gezien het vast staat dat het grootste deel 
van het bezit op de schetskaarten aan de provincie en haar oude rechtsvoorganger – d.w.z. het 
convent – kan worden toegeschreven. In onderstaande schema valt het oppervlak dat met een 
grote mate van waarschijnlijkheid aan het voormalige corpus in 1732 kan worden gerelateerd 
af te lezen per (schets)kaart, zoals dat is gebaseerd op deze reconstructie (tabel 6.2). Voor een 
overzicht van de oppervlaktematen per perceel en bouwwerken met bijbehorende waterlopen, 
wegen en kunstwerken wordt verwezen naar de uittreksels. 
 

Kaart Gras Hectare Vierkante meter 
Eerste Esser Kaart 556,5190921 223,9989346 2239989,347 

Zesde Esser Schetskaart 34,79063809 14,00323183 140032,327 
Zevende Esser Schetskaart 179,866906 72,39642967 723964,31 
Achtste Esser Schetskaart 72,38261817 29,13400382 291340,048 

Totaal 843,5592544 339,5325999 3395326,032 
Tabel 6.2: Exacte omvang van het Esser provincieland in 1732 dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid kan 
worden toegeschreven aan het voormalige corpus. Het aantal grazen, roeden en vierkante meters van de waterlopen, 
wegen, bouwwerken, kunstwerken en percelen valt per (schets)kaart af te lezen, alsmede het totaal van het gehele 
bezit.  
 
                                                             
594 Tromp, 1989, 98. 
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Afbeelding 6.1: Het gereconstrueerde Esser provincieland in het jaar 1732 aan de hand van de (schets)kaarten 
zoals deze tot de administratie der Provincielanden behoren. De exacte locatie van de percelen, bouwwerken, wegen, 
kunstwerken en waterlopen is weergegeven, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de bezittingen welke 
vermeld staan op de ‘Clooster Caart No. 1’, de ‘Zesde Esser Schetskaart’, de ‘Zevende Esser Schetskaart’ en de 
‘Achtste Esser Schetskaart’. Laatstgenoemde drie kaarten behoren oorspronkelijk tot de ‘Clooster Caart No. 2’. 
De Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond.  
 
Resultaten 
 
Op basis van de genoteerde gegevens zoals deze in de vier uittreksels vermeld staan en met de 
(schets)kaarten zijn verbonden, kunnen interessante bevindingen worden gedaan over de 
exacte locatie (afbeelding 6.1 en bijlage 17) en omvang (bijlagen 38 t/m 41) van het 
provinciale bezit uit 1732, dat met een zeer grote mate van waarschijnlijkheid aan het 
voormalige corpus kan worden toegeschreven. Voor een groot gedeelte kan dit in elk geval 
met 100% zekerheid worden gesteld, hetgeen in de volgende paragraaf wordt toegelicht.  
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‘Achtste Esser Schetskaart’ 

 

 
1732-1736 

 
1732-1736 

 
Toponymie 

 

 
Jaar van kartering 

 
 

Engelbert 
 

Onbekend 
 

 
Essen 

 
1965 

 
 

Helpman 
 

 
Onbekend 

 
Osbrinken 

 

 
1966 

Tabel 6.3: Overzicht van het primaire materiaal dat voor de reconstructie van het corpus in het jaartal 1596 is 
aangewend. Dit materiaal bestaat voor het grootste gedeelte uit de gehanteerde bronnen die ten grondslag liggen 
aan de administratie der Provincielanden uit het tijdperk 1597-1736. Daarnaast zijn de veldnamenkaarten uit de 
jaren 1965-1966 en twee ongedateerde bladen in de collectie van het Nedersaksisch Instituut geraadpleegd.  Er is 
onderscheid gemaakt tussen historisch-cartografische bronnen, archivalische bronnen en toponymische bronnen. 
 
Gevolgde werkwijze 
 
Om de precieze locatie en omvang van de percelen, wegen, bouwwerken, kunstwerken en 
waterlopen te bepalen die in het jaartal 1596 tot het corpus hebben behoord en daarmee tot 
een reconstructie te geraken, zijn verscheidene handelingen verricht. 
 
Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven, zijn ook voor deze reconstructie de ‘Clooster 
Caart No. 1’, de ‘Zesde Esser Schetskaart’, de ‘Zevende Esser Schetskaart’ en de ‘Achtste 
Esser Schetskaart’ in het programma ArcGIS 10.2 gegeorefereerd. Wat uit de onderstaande 
resultaatbeschrijving zal blijken, is dat het gereconstrueerde corpus uit 1596 in het geheel is 
gelegen binnen het provinciebezit uit 1732, en voor een groot gedeelte blijkt samen te vallen. 
De kaarten functioneren dan ook als ondergrond om de locatie van het corpus en de spreiding 
van de verschillende gebruikers in perspectief te kunnen plaatsen. De eerste vijf schetskaarten 
zijn niet gegeorefereerd vanwege het gegeven dat de boodschap wordt uitgedrukt door de ‘Eerste 
Esser Schetskaart’. Echter, ook nu is de uit de legenda stammende inhoud met betrekking tot 
de ‘Clooster Caart No. 2’ of ‘Tweede Esser Kaart’ benut, om tot corpusreconstructie te komen. 
 
Als tweede stap zijn de in het notitieboek en staatboek vermelde toponiemen en de naar 1597 
terugverwijzende namen van de meiers per boerenplaats vergeleken met de toponiemen en 
namen zoals deze in het rekeningenboek uit 1597 en op de betreffende veldnamenkaarten van 
bodemkundige Jan Wieringa staan vermeld. Het merendeel van de erven die behoren tot het 
corpus kan worden geïdentificeerd door een koppeling te leggen tussen de veldnamen. Ook 
kunnen er enkele corpusgoederen worden getraceerd door een verbinding te leggen met de 
namen van de meiers, aangezien de in het notitieboek en staatboek vermelde informatie over 
de huurders van deze plaatsen in 1632 verouderd blijkt te zijn. Deze aantekeningen verwijzen 
rechtstreeks terug naar de betreffende meiers, zoals deze bij de start van de administratie der 
Provincielanden in 1597 binnen de rekening van de rentmeester zijn ingeboekt per boerenerf.595  
                                                             
595 Paping, 2001, 118, 128. 
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6.3: Erfenis van het Esser corpus uit de late kloostertijd – Locatie en omvang in 1596 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, mag aan de hand van de gehanteerde administratie 
der Provincielanden uit de periode 1721-1736 met een behoorlijke waarschijnlijkheid worden 
aangenomen dat de gereconstrueerde geografische positie met het bijbehorende oppervlak tot 
het voormalige corpus van het convent kan worden gerekend. Echter, het harde bewijs in het 
betreffende Rekeningenboek uit de periode 1732-1733 ontbreekt hiervoor. Door de gegevens 
uit de rekening van 1597 te benutten, blijkt het echter mogelijk te zijn om tot een reconstructie 
van het corpus in het jaar 1596 over te gaan, zoals dat als een erfenis uit de late kloostertijd is 
toegekomen aan de Staten van Stad & Lande, als rechtsopvolger van het convent. De in deze 
paragraaf gehanteerde primaire bronnen staan in het onderstaande schema vermeld, die bijna 
allemaal aan de administratie der Provincielanden toebehoren en vervaardigd zijn in de jaren 
1597-1736. Tevens is gebruik gemaakt van de vier veldnamenkaarten te Engelbert (zonder 
jaar), Essen (1965), Helpman (zonder jaar) en Osbrinken (1966) zoals deze door Jan Wieringa 
vervaardigd zijn en in de collectie van het Nedersaksisch Instituut zijn opgenomen (tabel 6.3).  
 

Archiefmateriaal Jaar van handeling Jaar van uitgave 
 

‘Rekening van de rentmeester der voormalige 
kloostergoederen’ 

 

 
1596 

 
1597 

 
‘Staatboek’ 

 

 
1632-1719 

 
1721 

 
‘Notitieboek’ 

 

 
1721-1734 

 
1734 

Historische cartografie Jaar van meting Jaar van kartering 
 

‘Eerste Esser Kaart’ of ‘Clooster Caart No. 1’ 
 

 
1732 

 
1732 

 
‘Eerste Esser Schetskaart’ 

 

 
1730-1732 

 
1730-1736 

 
‘Tweede Esser Schetskaart’ 

 
 

‘Derde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Vierde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Vijfde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Zesde Esser Schetskaart’ 
 
 

‘Zevende Esser Schetskaart’ 
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Afbeelding 6.2: Het Essser corpus als erfenis uit de late kloostertijd in het jaar 1596, zoals dat aan de hand van 
de tot de administratie der Provincielanden behorende bronnen uit de periode 1597-1736 is gereconstrueerd, met 
inbegrip van de veldnamenkaarten uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut. De precieze locatie van de 
betreffende percelen, bouwwerken, wegen, kunstwerken en waterlopen is weergegeven. Deze liggen voor een 
groot gedeelte binnen de ‘Clooster Caart No. 1’, ‘Zesde Esser Schetskaart’, ‘Zevende Esser Schetskaart’ en de 
‘Achtste Esser Schetskaart’. De drie schetskaarten behoren oorspronkelijk tot de ‘Clooster Caart No. 2’. De 
Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond.  
 

 
Boerenplaats 
notitieboek 
1721-1734 

 

 
Toponiemen 
notitieboek 
1721-1734 

 
Toponiemen 

rekeningenboek 
1597 

 
Toponiemen 

veldkaart 
1965 

 
Meiers 

notitieboek  
1721-1734 

 
Meiers uit het 

rekeningenboek 
1597 
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Het notitieboek, staatboek en de rekening uit 1597 geven een helder inzicht in de toponiemen 
en de meiers welke ten grondslag hebben gelegen aan het identificatieproces. Echter, onder 
Resultaten wordt een beknopt schematische verantwoording gegeven, waarop de uiteindelijke 
overwegingen per boerenplaats gebaseerd zijn om tot het corpusland te worden gerekend, met 
aangeduide vermelding van koppeling tussen de van toepassing zijnde toponiemen en/of 
huurders per bron. Overigens staan er ook enkele corpusgoederen in de rekening vermeld 
waarvan geen duidelijk verband is aan te tonen tussen de opgetekende goederen in het 
staatboek, notitieboek en de verschillende kaarten. De van toepassing zijnde toponiemen en/of 
namen van de meiers worden dan niet genoemd in de bronnen, of ze blijken niet overeen te 
komen met elkaar.  
 
In de derde stap zijn de in het notitieboek en het rekeningenboek vermelde gegevens 
aangaande de tot het corpus behorende erven genoteerd en gekoppeld aan de (schets)kaarten. 
Per (schets)kaart is er een uittreksel vervaardigd, waarop alle perceelsnummers van zowel de 
behuisde als onbehuisde landerijen, wegen, waterlopen en kunstwerken staan genoteerd, die 
tot de betreffende corpusplaatsen behoren en op basis van de gegevens uit het notitieboek zijn 
gebaseerd. Vervolgens zijn per perceelsnummer de eigenaar, de gebruiker en de maten in 
vierkante meters, hectaren en grazen genoteerd. De oppervlaktemaat in vierkante meters is 
door het GIS-systeem berekend, wederom door het bezit op de kaarten per perceel van een 
polygoon te voorzien. De oppervlakten in hectaren en grazen zijn berekend door dezelfde 
omrekenformules als bij de voorgaande reconstructie toe te passen.596 Namen van eigenaren 
en de gebruikers zijn gebaseerd op de gegevens uit het rekeningenboek. Een vermelding van 
het grondgebruik ontbreekt in de uittreksels, aangezien dit element niet in het rekeningenboek 
wordt vermeld.  
 
Resultaten  
 
Op basis van de genoteerde gegevens zoals deze in de vier uittreksels vermeld staan en met de 
(schets)kaarten zijn verbonden, kunnen interessante bevindingen worden gedaan over de 
exacte locatie (afbeelding 6.2 en bijlage 14) en omvang (bijlagen 42 t/m 45) van het corpus uit 
het jaar 1596. Voordat ze beschreven worden, is er echter eerst een verantwoording gegeven 
waarop de overwegingen per boerenplaats gebaseerd zijn om tot het corpus gerekend te 
worden (tabel 6.5). 
 

 
Kaart 

 

 
Gras 

 
Hectare 

 
Vierkante meter 

Eerste Esser Kaart 409,1947233 164,7008761 1647008,764 
Zesde Esser Schetskaart 7,235253621 2,912189582 29121,9 

Zevende Esser Schetskaart 130,9103061 52,6913982 526913,99 
Achtste Esser Schetskaart 52,96295705 21,31759021 213175,915 

 
Totaal 

 

 
600,303240071 

 
241,622054092 

 
2416220,569 

Tabel 6.4: Exacte omvang van het oppervlak dat kan worden toegeschreven aan het overgeleverde corpus uit de 
late kloostertijd in 1596. Het aantal grazen, roeden en vierkante meters van de waterlopen, wegen, bouwwerken, 
kunstwerken en percelen valt per (schets)kaart te lezen, evenals het totale bezit.    

                                                             
596 Van Swinden & Rentenaar, 1971, 127-128. Zie ‘Engelbert’, ‘Groningen’ en ‘Helpen’. 
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- 
 

Hendrik 
Cornelis 
(plaats 7) 

 
‘gebruijckt de 
laeste derde 

van Piter 
Hoppers lant’ 

 
 

Gorecht 8 
- 

Fol. 38-38v 
 

 
- 

 
‘Moelenmaede’ 

 
‘Meulenmaten’ 

 
Cornelis 
Hendrix 

 
Albert Dercks 

 
Gorecht 9 

- 
Fol. 39-39v 

 

 
‘De Horne Venne’ 

 
‘de Hornevenne’ 

 

 
- 

 
Wilte 

Hendrix 

 
Berent Gerrijts 

 
Gorecht 29 

- 
Fol. 59-59v 

 

 
1: 

‘Esser Nieuwlant’ 
 

2: 
‘Rietboor onder den 

dijck uit Noorden 
streckende’ 

 
1: 

‘Esser nijelandt’ 
 

2: 
‘reitboerde und den 

dijck int noerden 
streckende’ 

 

 
- 

 
Jan Popkes 
(Houtuin) 

 
Brunne Peters 

 
Gorecht 30 

- 
Fol. 60-60v 

 

 
‘Konings Venne’ 

 
‘Koeningesvenne’ 

 
- 

 
Dirik 

Hendrix 

 
Rotger Hermens 

Tabel 6.5: De onder het Esser corpusland vallende boerenplaatsen met een verantwoording per erf. Identificatie 
heeft plaatsgevonden door het leggen van een koppeling tussen de toponiemen en/of meier per opgegeven bron.  
  
De oppervlakte van het gereconstrueerde corpus uit de late kloostertijd in 1596 mag dan wel 
een stuk kleiner zijn dan de omvang van het vermoedelijke corpusland zoals dat weerspiegeld 
wordt door het provinciale bezit in het jaar 1732, feit is echter dat het alsnog een aanzienlijke 
uitbreiding betreft ten opzichte van de oppervlakten zoals deze tot op heden geformuleerd zijn 
in het wetenschappelijk onderzoek (tabel 6.4). Voor een overzicht van de oppervlaktematen 
per perceel en bouwwerken met de bijbehorende waterlopen, wegen en kunstwerken wordt er 
verwezen naar de uittreksels. Echter, door het ontbreken van een helder verband tussen enkele 
corpusgoederen in het rekeningboek en de overige primaire bronnen uit de administratie der 
Provincielanden kan niet al het corpusbezit terug gereconstrueerd worden. Het corpus is van 
origine dus nog groter geweest, dan wat het voorliggende scriptieonderzoek doet aantonen.  
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Gorecht 1-2 

- 
Fol. 31-32v 

 

 
1:  

‘Zuijder Camp’ 
 

2:  
‘lutje hoijberg’’ 

 
3:  

‘Zuijder  
hoijberg’ 

 
4:  

‘haawer venne’ 
 

 
1:  

‘Suiderkamp’ 
 

2: 
‘Lutke hoeijborch’ 

 
3: 

‘Suiderste 
hoeijborch’ 

 
4: 

‘Haever venne’ 

 
- 

 
Lucas Alting 

(plaats 1) 
 
- 
 

Roloff Harms 
(plaats 2) 

 
‘gebruijken 
de helft van 
voorgaande 

plaatse’ 

 
Cornellijs 
Hijlkens 

 
Gorecht 3 

-  
Fol. 33-33v 

 

 
1: 

‘langen haaver’ 
 

2: 
‘andere helfft 

hoijberg’ 
 

 
1: 

‘Lange Heve’ 
 

2: 
‘helfte Suider 
hoeijborch’ 

 

 
- 

 
Jacob Popkes 

Bollhuijs 
 

 
Johan Albarda 

 
Gorecht 4 

- 
Fol. 34-34v 

 

 
1: 

‘Midelste Camp’ 
 

2: 
‘Swine Venne’ 

 
3: 

‘Drentse horne’ 
 

 
1: 

‘Middelkamp’ 
 

2: 
‘Swijnevenne’ 

 
3: 

‘Drentsche horne’ 

 
- 

 
Roloff Poulus 

 
Johan Gerdts 

 
Gorecht 5-6-7 

- 
Fol. 35-37v 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Albert 

Westerbrink 
(plaats 5) 

 
‘gebruijken 
derdendeel 

Piter Hoppers 
lant’ 

 
- 
 

Jan Willems 
(plaats 6) 

 
‘1/3 van Piter 
Hoppers lant’ 

 

 
Peter Hopper 
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Van Engelbert en Essen is nooit aangetoond dat het zelfstandige marken betroffen binnen het 
Gorecht.600 Voor de marke van Dilgt is het bestaan wel aangetoond, hoewel er volgens de 
resultaten in deze scriptie geen bezit van het corpus in deze contreien is gelegen. De in Essen 
gelegen bezittingen grenzen echter wel aan het Dilgtster territorium.601   
 
6.4: Conclusie 
 
Drie schetskaarten tonen in combinatie met de archivalische bronnen uit de administratie der 
Provincielanden en de Veldnamenkaarten uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut aan 
dat het provincie- en corpusland van Essen een grotere omvang heeft gekend, dan dat er tot op 
heden in het wetenschappelijk vakgebied is aangenomen. Naast de ligging op de Hondsrug en 
bijbehorende flank in Essen, Haren en Helpman, blijkt dit bezit zich eveneens in het stroomdal 
van de Hunze te hebben uitgestrekt, tot voorbij de loop van de oude rivier in Esser Nieuwland, 
onder het kerspel van Engelbert.  
 
Er mag met een behoorlijke mate van zekerheid worden verondersteld dat het gereconstrueerde 
Esser provincieland – in de vorm van haar 843,56 grazen en 339,53 hectare tellende oppervlakte 
– tot het corpusland van het convent kan worden gerekend, aangezien dit uit 1732 stammende 
bezit een behoorlijke mate van overlap met het opgeven corpusland uit het jaar 1596 vertoont. 
Echter, harde primaire gegevens voor het bewijzen van deze stelling vallen niet te leveren door 
het ontbreken van cruciale informatie uit het 1732-1733 stammende rekeningenboek. Siemens’ 
Kloosterkaart 07 West Groningen kan in elk geval met zekerheid aangevuld worden binnen de 
kerspelen van Engelbert, Haren en Groningen.  
 
Het uit 1597 stammende rekeningenboek doet echter wel het nodige bewijsmateriaal verschaffen 
over de exacte locatie en omvang van het Esser corpus. Hoewel het gereconstrueerde corpusland 
uit de late kloostertijd in 1596 met haar 600,30 grazen en 241,62 hectare tellende omvang een 
kleiner oppervlak bestrijkt dan het Esser provincieland, blijft het een aanzienlijke uitbreiding ten 
opzichte van de weinige aannames welke tot op de dag van vandaag binnen het vakgebied zijn 
geponeerd. Doordat echter niet alle tot de ‘corpus vrije landerijen’ behorende goederen in het 
rekeningenboek geïdentificeerd kunnen worden, moet vermeld worden dat het corpusbezit van 
origine een grotere oppervlakte en locatie heeft bestreken. Het zou heel goed mogelijk kunnen 
zijn dat deze niet te identificeren bezittingen van oorsprong hebben gelegen binnen de Clooster 
Caart No.1 en Clooster Caart No. 2 uit 1732. De ligging van het Esser corpusland blijkt namelijk 
praktisch samen te vallen met het in 1732 gereconstrueerde provinciebezit, zoals dat op beide 
netkaarten is vermeld. Gezien ook nu het merendeel van het corpusland is gelegen in de marke 
Haren, de buurtschap Essen, het Esser Nieuwland en de buurtschap Helpman, lijkt deze stelling-
name te rechtvaardigen, doch is zij niet met zekerheid aan te tonen.  
 
 
 
.    
 
 
 
 
 

                                                             
600 Joosting et al., 1920, 142, 149 
601 Smit, 1975, 54; Joosting et al., 1920, 151 

176 
 

Afbeelding 6.3: Het gereconstrueerde corpus in 1596 met weergave van de kerspelgrenzen en markegrenzen. De 
indeling van de kerspelen is gebaseerd op het werk van B.W. Siemens (1962) en dat van de marken op het werk 
van G. Smit (1975). De Chromotopografische Kaart no. 97 dient als ondergrond.  
 
De geografische positie van het corpus is gelegen binnen verschillende kerspelen en marken 
(afbeelding 6.3 en bijlage 15). Het grootste gedeelte is gesitueerd binnen het kerspel Haren, 
hoewel zich ook een aantal kleine percelen binnen het kerspel van Groningen onder de marke 
Helpman bevinden.597 De ligging van enkele percelen en dijken binnen het kerspel Engelbert 
onder het Esser Nieuwland is verrassend en bijzonder te noemen, hetgeen nader belicht zal worden 
in de volgende hoofdstukken.598 Daarnaast zijn er percelen binnen de marke Haren gelegen.599 

                                                             
597 Joosting et al., 1920, 148, 153,154 
598 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583; Joosting et al., 1920, 142. 
599 Smit, 1975, 54. 
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Hoofdstuk 7 
 
Ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik in het Esser corpusland 
(1215-1594) 
 
7.1: Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk heeft een reconstructie van zowel het Esser corpus- als provincieland 
plaatsgevonden dat toebehoorde aan het convent van Jesse te Essen en de wereldlijke opvolger in 
de vorm van de Staten van Stad & Lande te Groningen. Hiervoor zijn het provinciale bezit in 
het jaar 1732 en het overgeleverde corpus uit de late kloostertijd in 1596 als specifieke onderdelen 
middels retrospectieve methode onderzocht. Nu locatie en omvang van het overgeleverde corpus 
en het jongere provinciale bezit inzichtelijk zijn gemaakt, kan in dit zevende hoofdstuk aandacht 
worden besteed aan de studie naar de ontwikkeling van het grondbezit en het -gebruik binnen 
het corpusland vanaf de kloosterstichting in 1215 tot de opheffing van het convent in het jaar 
1594. Er blijkt slechts een geringe hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek van veelal mono-
disciplinaire aard verricht te zijn naar bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties in het Esser corpus. 
In het verleden heeft zich een selectief en klein gezelschap beziggehouden met het bestuderen 
van deze materie, waarbij er vanuit sectorale disciplines werd onderzocht. Historisch-geografisch 
ingestoken onderzoek naar deze thematiek ontbreekt. Om in deze kennislacune te voorzien en 
daarmee de hoofdvraag van de detailstudie voor een groot gedeelte te beantwoorden is voor dit 
hoofdstuk de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
 
Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser corpusland ontwikkeld in de 
geestelijke kloostertijd tussen 1215 en 1594? 
 
In paragraaf 7.2 is getracht om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in bezitsverhoudingen 
en gebruiksfuncties binnen het corpusland van Jesse tussen de oprichting van het convent in het 
jaar 1215 en de opheffing van het klooster na het plaats vinden van de Reductie in 1594. Dit door 
het analyseren en gedeeltelijk visualiseren van het primaire bronmateriaal dat aan de onderzoeks-
vraag ten grondslag ligt. Hiervoor is gebruik gemaakt van oorkonden uit de kloostertijd, welke 
handelen over grondpolitieke kwesties en waterstaatsaangelegenheden. Deze zijn vergeleken met 
de schetskaarten en de netkaart uit de administratie der Provincielanden en de manuscriptkaart uit 
het archief van de Provinciale Waterstaat. Tevens is een bureaustudie verricht door het raadplegen 
van wetenschappelijke literatuur, websites en vakspecialisten. Paragraaf 7.3 tracht de onderzoeks-
vraag van dit hoofdstuk te beantwoorden door een conclusie uit de opgedane inzichten te trekken.      
 
7.2: Bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties in het Esser corpusland – 1215-1594 
 
Het gehanteerde bronmateriaal dat ten grondslag ligt aan het onderzoek naar de ontwikkeling 
van het grondbezit en –gebruik in het Esser corpusland tussen 1215 en 1594 bestaat uit negen 
(deels originele en deels overgeschreven) charters uit de periode 1245-1573. Deze oorkonden 
geven een beeld van de bezitsverhoudingen binnen het corpus, waarbij waterstaatstechnische 
aspecten die aan het beheer der landerijen ten grondslag liggen niet onbelicht blijven (tabel 
7.1). Daarnaast zijn er charters bestudeerd aangaande transporten van (on)behuisde landerijen 
welke buiten het corpusland gelegen waren, maar een indirecte relatie met het grondgebruik 
in het corpus bezitten. Met betrekking tot het karakter van de scriptie voert het te ver om deze 
stukken in detail te behandelen. De aannames en bevindingen worden op hoofdlijnen besproken.  
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7.2.1: De grondslagen der Cisterciënzer orde  
 
Het convent van Jesse behoorde tot de Cisterciënzer kloosterorde. De Cisterciënzers legden een 
grote nadruk op soberheid, handenarbeid en zelfvoorziening door terug te keren naar de Regel 
van Benedictus in zijn zuiverste vorm. Het doel was om een compleet afgescheiden bestaan te 
leiden op autarkische agrarische basis.602 Kloosterstichtingen vonden dan ook vaak plaats in 
relatief afgelegen streken. Maar er speelden ook economische motieven mee om tot vestiging 
in de periferie over te gaan. Vanuit bezitskernen in reeds bewoonde gebieden konden moeilijk 
te bewerken landerijen in cultuur en tot grote vruchtbaarheid worden gebracht. Voornamelijk 
in de laaggelegen, waterrijke, natte en moerassige gebieden in rivierdalen en kuststreken zijn 
deze ontginningsprestaties van grote invloed en betekenis geweest.603 Om een teruggetrokken 
leven in het klooster te kunnen leiden en de aandacht te vestigen op devotie en religie, was het 
eveneens van belang om lekenbroeders of conversen plaats te bieden binnen de gemeenschap. 
Zij waren gedeeltelijk van religieuze verplichtingen ontheven door het afleggen van beperkte 
kloostergelofte, om zich volledig op het ontginnen en het bewerken van gronden te richten en 
daarmee de economische fundatie van het klooster te kunnen versterken.604  
 
7.2.2: De stichting van het klooster en het ‘corpus nucleus’  
 
In dit hoofdstuk zal blijken dat deze algemene principes welke aan de orde worden toebedeeld 
ook aan het convent van Jesse kunnen worden toegeschreven. Jesse was een in eerste instantie 
door de abten van Aduard en Heisterbach en vanaf 1418 door de prior van Sibculo gevisiteerd 
nonnenklooster waarin meisjes en vrouwen uit de omgeving de mogelijkheid werd geboden 
tot intreding.605 Voor een groot gedeelte betroffen het patriciërsjuffers uit Groningen en adellijke 
jonge vrouwen uit Drenthe, die een plek in het klooster wisten te verwerven.606 In de uit circa 
1485 stammende Aduarder abtenkroniek valt te lezen dat er in het tiende jaar van Albertus 
zijn abbatiaat in 1215 – de tweede abt van het betreffende convent – de onder de Cisterciënzer 
orde vallende abdij van Jesse werd opgericht.607 De uit de periode 1218-1220 stammende 
Dialogus Miraculorum van de uit Duitsland afkomstige prior Caesarius van Heisterbach geeft 
te kennen dat er tijdens de visitatiereis van deze schrijver en zijn abt door het Noord-
Nederlandse kustgebied een bezoek werd gebracht aan het zeer kort daarvoor binnen de 
Cisterciënzer orde opgerichte klooster Jesse.608 In het uit circa 1600 na Christus stammende 
werk Rerum Frisicarum Historia geeft de Oost-Friese geleerde Ubbo Emmius te kennen dat 
het klooster in 1215 of 1216 na Christus gesticht moet zijn, en dat de stichter de Groningse 
priester Dirk (Theodericus) betrof.609 Deze persoon heeft naar alle waarschijnlijkheid tot een 
pre-hoofdelingengeslacht behoord, waarbij een gedeelte van het familiebezit is geschonken 
aan het convent om een klooster te kunnen bouwen.610 Recent archeologisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat het kloostercomplex verrees op de plek van een ouder boerenbedrijf dat naar 
alle waarschijnlijkheid is ontstaan in de periode van de eerste kolonisatie van de buurtschap 
Essen aan het einde van de Vroege Middeleeuwen of het begin van de Volle Middeleeuwen.611  
 
                                                             
602 Mol et al., 2010, 55. 
603 Idem, 176-177. 
604 Idem, 57. 
605 Tromp, 1989, 43; Reitsma, 1890, 83 
606 Dijkstra, 1976-1977, 10, 16, 25. 
607 Mol et al., 2010, 260-261. 
608 Van Moolenbroek, 1999, 109, 113. 
609 Idem, 113. 
610 Mondelinge mededeling dr. J.F. Benders te Groningen op 19-08-2015. 
611 Groenendijk & Woldring, 2012, 71. 
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Hoewel het onderzoek naar de ontwikkelingen in het grondgebruik en -bezit van de Provincie-
landen tussen 1595-1766 – in het volgende hoofdstuk – gebruik maakt van de interdisciplinaire 
methode, is er door een gebrek aan overgeleverde primaire bronnen uit de kloostertijd binnen dit 
hoofdstuk alleen gebruik gemaakt van archiefmateriaal. Het gemis van een cartularium, register 
en kroniek is hier debet aan. Daarom er is in dit gedeelte van de detailstudie relatief veel gebruik 
gemaakt van secundair bronmateriaal.   
 

 
Archiefmateriaal 

 

 
Jaar van handeling 

 
Jaar van uitgave 

 
Aankoop  

‘bona Ebedingonum’ 
 

 
1245 

 
- 

 
Aankoop watergang  

‘Silmar’ 
 

 
1309 

 
- 

 
Overeenkomst zijlen  

‘Redwolde’ 
 

 
1332 

 
- 

 
Overeenkomst voetpad  

‘Esscherkamp’ 
 

 
1483 

 
1483 

 
Geschil uitwatering 

‘Esserwal’ 
 

 
1484 

 
1484 

 
Geschil  

‘Hammerke-dijken’ 
 

 
1521 

 
- 

 
Inlating  

‘Schermster zilvesten’ 
 

 
1548 

 
1548 

 
Overeenkomst uitwatering  

‘Esserwal’ 
 

 
1572 

 
1572 

 
Uitspraak grenssloot 

‘Essernijland’ 
 

 
1573 

 
1573 

Tabel 7.1: Overzicht van het primaire bronmateriaal uit de kloostertijd dat is aangewend om de ontwikkeling in 
het grondbezit en het grondgebruik van het Esser corpus te kunnen onderzoeken. Het betreffen negen oorkonden 
uit de periode 1245-1573 met betrekking tot grondpolitieke en waterhuishoudkundige aangelegenheden. Voor een 
exacte weergave van de precieze toegang-, inventaris- en aktenummers, zie tabel 5.1. 
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7.2.3: De uitbreiding van het corpus 
 
Circa 80% van het corpusland dat behoorde tot de kloosters in Noord-Nederland, is voor het 
merendeel in de eerste 75 jaar van het bestaan verworven. Een compleet corpus met gronden, 
bebouwing en bijbehorende rechten wordt doorgaans in drie generaties tijd vormgegeven en 
binnen een periode van circa 100 jaar opgebouwd. Na deze periode van expansie stabiliseerde 
het absolute en relatieve eigendom binnen het corpusland. Er vindt dan geen grote afname of 
toename van de landerijen en boerderijen meer plaats.615 Nadat schenking van het kerngoed 
door een vermogende partij had plaatsgevonden, werd de rest van het corpus opgebouwd door 
intredende personages, waarbij onder andere gedacht moet worden aan schenkingen en 
testamenten van lekenbroeders, nonnen en proveniers. Middels prebenden, tienden of door 
giften van percelen land met de bijbehorende rechten kochten zij zich binnen het convent in. 
Aankoop van onroerend goed door de instelling dient tevens in acht te worden genomen.616 
Deze basale stelregels met betrekking tot de vorming van de Noord-Nederlandse corpora lijken 
ook voor het klooster Jesse van toepassing, hetgeen in volgende alinea’s uiteengezet zal worden.   
 
De eerste (gekopieerde) akte van het klooster Jesse dateert van 14 november 1245.617 De 
weduwe Alfgerdis en haar twee zonen verkopen hun in Essen gelegen ‘Ebedinge-goed’ voor 
de som van 1400 libri aan het convent.618 Naarding meent dat het bezit als een leengoed heeft 
toebehoord aan de familie Ebbinga, welke afstammelingen zouden betreffen van de aan het 
klooster Werden te Duitsland verbonden hofmeier. Deze zouden het betreffende leengoed in 
naam van de bisschop van Utrecht hebben verkregen nadat het Gorecht onder het betreffende 
bisdom is komen te resorteren.619 Kennelijk vormde de aankoop van de ‘bona Ebedingonum’ 
een gewenste of noodzakelijke aanvulling op het materiële fundament of de ‘dos’ dat met de 
nucleus van het corpus was gelegd, gezien er voor deze tijd een aanzienlijke koopsom overeen 
werd gekomen.620 Omdat het betreffende goed ‘te Jesse’ – een oude aanduiding voor Essen – 
is gelegen, mag aangenomen worden dat dit erf bij de oorspronkelijke kern van het corpus is 
aangetrokken en hier onderdeel van uit is gaan maken.621 De plaatsaanduiding is echter te vaag 
om een exacte locatie of omvang van het aangekochte bezit te kunnen vermelden. Wel mag er 
vanuit worden gegaan dat de onbehuisde landerijen van het erf ten dienste hebben gestaan van 
de agrarische functie in het kloostercorpus en buiten het omgrachte terrein gelegen waren. Dit 
aangezien de (semi)-religieuze schil binnen de kloostergracht reeds tot stand was gekomen en 
de gemeenschap alleen een autarkisch bestaan kon leiden, indien zelfvoorziening op agrarische 
basis binnen handbereik lag. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat deze uitbreiding en 
versterking van de Esser grondpositie een grote bijdrage heeft geleverd aan de vorming van 
de agrarische schil die in de periferie van het corpus was gelegen.622 Het feit dat het convent 
van Jesse in staat was om reeds 30 jaar na haar oprichting een aanzienlijk bedrag te betalen bij 
de aankoop van onroerend goed, sluit aan bij de theorie dat er na de stichting van het 
kerngoed vele schenkingen en legaten aan het klooster zijn toegekomen en aangewend zijn 
om tot een uitbreiding en verdere opbouw van het corpus over te gaan.   
 

                                                             
615 Mondelinge mededeling prof. dr. J.A. Mol te Leeuwarden op 27-05-2015. 
616 Dijkstra, 1976-1977, 10-12, 15-16. 
617 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. (129). ‘Akte van overdracht door de weduwe Alfgerdis en haar zoons aan 
het klooster van de bona Ebedingonum, afschrift, 1245’. 
618 Dijkstra, 1976-1977, 15. 
619 Schreuder, 1971, 6. 
620 Benders, 2011, 48. 
621 Waarschijnlijk betreft Jesse een bijbelse verwijzing naar de vader van koning David. Mondelinge mededeling 
dr. J.F.J. van den Broek te Groningen op 31-07-2015; Schreuder, 1971, 13. 
622 Mondelinge mededeling prof. dr. J.A. Mol te Leeuwarden op 27-05-2015. 
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Dijkstra stelt dat de aan het klooster Essen ten goede gekomen schenking van Theodoricus de 
nucleus vormde van het later zo uitgestrekte grondbezit van deze inrichting.612 Waarschijnlijk 
is het klooster dus gesticht in 1215 na Christus op de plaats van een agrarisch bedrijf middels 
schenking van gronden en opstallen door een priester uit een adellijk geslacht, waarbij het hart 
van het corpusland is gevormd. Het overgeleverde bronmateriaal dat auteur van voorliggende 
scriptie tot deze stelling doet geraken, is echter niet uit de oorkonden of overleveringen van 
het klooster afkomstig maar op getuigenissen van derde partijen gebaseerd, gezien het geringe 
en selecte materiaal uit de Kloosterarchieven hier geen stukken over prijs geeft. Het hart van 
het corpus valt dan ook niet exact te reconstrueren, hoewel de door de kloostergracht 
afgebakende gronden vermoedelijk de basis van het corpus hebben doen vormgeven.613 Zeer 
waarschijnlijk heeft de invulling bestaan uit functies met een (semi)-religieus karakter welke 
hoofdzakelijk ten dienste stonden aan het kloostercomplex (afbeelding 7.1).614  
 

Afbeelding 7.1: Uitsnede van de ‘Clooster Caart No. 1’ door de landmeter ingenieur Henricus Teijsinga uit 1732. 
Afgebeeld is het voormalige kloosterterrein, zoals dat is gelegen binnen de grachten en vermoedelijk het hart van 
het corpusland heeft gevormd. Waarschijnlijk heeft het terrein een religieuze invulling met semi-ondersteunende 
functies gekend, welke ten dienste stonden aan het kloostercomplex. Het klooster is gesticht op de plek van een 
voormalig agrarisch bedrijf, dat in het provinciale tijdperk van de kaartvervaardiging wederom een boerenplaats 
betrof en op perceelsnummer 76 was gelegen. Vermoedelijk is het de aan de Martinikerk verbonden priester Dirk 
geweest die met een schenking uit het familiebezit de kern van het corpus heeft doen vormgeven en daarmee de 
stichting van het klooster mogelijk heeft gemaakt. Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6. 

                                                             
612 Dijkstra, 1976-1977, 10, 25. 
613 Mondelinge mededeling prof. dr. J.A. Mol te Leeuwarden op 27-05-2015. 
614 Ibidem. 
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7.2.4: Het grondgebruik binnen het corpus 
 
Over het grondgebruik binnen het corpusland is geen archiefmateriaal uit de kloostertijd 
voorhanden gebleken. Ook in de literatuur is slechts een zeer geringe hoeveelheid aan 
secundair bronmateriaal verschenen over dit onderwerp. Wel zijn zesenveertig oorkonden uit 
het kloosterarchief overgeleverd die betrekking hebben op buiten het corpus gelegen bezit en 
handelen over de grondtransacties van (on)behuisde landerijen met bijbehorende rechten in de 
periode 1291-1570 (tabel 7.2). Deze geven veelal een beschrijving van het perceelsgebruik, 
waardoor er een indirecte relatie met het grondgebruik binnen het corpus kan worden gelegd. 
Kon de teelt van bepaalde producten in het corpusland niet voorzien in de kwantitatieve vraag 
van de kloostergemeenschap, dan boden de tot de uithoven (grangiae) behorende gronden 
uitkomst.625 Er blijkt sprake van synergiewerking tussen de beide onderdelen om in het 
levensonderhoud van de religieuze gemeenschap te kunnen voorzien. De belangrijkste 
aannames uit de voornoemde charters over het grondgebruik in relatie tot het corpus zullen 
daarom kort worden aangestipt.  
 
Wanneer we de bewaard gebleven oorkonden met betrekking tot de aankopen, schenkingen en 
grondruilen in relatie tot het grondgebruik analyseren, ontstaat er een beeld van verspreid bezit 
binnen Gorecht (Dilgt, Groningen, Haren, Helpman, Kropswolde en Neerwold), Duurswold 
(Kolham en Woltersum) en Drenthe (Borger, Ees, Emmen, Gasselte en Schipborg). Bouwland 
en akkers worden het meest genoemd in de charters, die voornamelijk in ‘d’ Olde Lantscap’ 
zijn gelegen. Eveneens wordt er veelvuldig gesproken over de verwerving van opstrekkende 
percelen veengrond en bossen in de omgeving van Kropswolde. Een enkele keer betroffen het 
hooilanden, weidelanden en tuinen. Hoewel zich in het tweede kwartiel van de 14e eeuw een 
klein piekje manifesteert in de grondverwerving, welke landerijen in het Gorechter territorium 
betreffen, vindt een significante stijging van het grondbezit pas een eeuw later plaats. Tussen 
1428 en 1456 betreffen het wederom bezittingen in het Gorecht en percelen in Duurswold.  
 
Er kan pas echt gesproken worden over een aanzienlijke uitbreiding in het laatste kwart van 
de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw tussen 1480 en 1505, waarin hoofdzakelijk percelen 
akkerland werden aangekocht in de omgeving van Borger, Ees en Gasselte, met als doel het 
telen van rogge om in broodgraan te kunnen voorzien. De graancrisis uit de jaren 1482-1483 
heeft vermoedelijk een rol in dit grondbeleid gespeeld, en geeft te kennen dat de binnen het 
corpusland gelegen gronden blijkbaar niet konden voorzien in de leverantie van voldoende 
akkerbouwproducten, waardoor tot de verwerving van deze bezittingen overgegaan werd.626 In 
de beschouwing over het grondgebruik binnen de Provincielanden zal blijken dat een beperkt 
aandeel bouwland in het voormalige corpus is gelegen en dat wei- en hooilanden overheersen.  
 
Tevens zal zich slechts een geringe hoeveelheid veen in het corpus hebben bevonden, omdat 
de zee tot in het kloostertijdperk een grote invloed heeft gehad op de waterhuishouding van de 
landerijen.627,628 Eigendom van opstrekkende heerden veengrond in de randveenontginnings-
nederzetting  Kropswolde vanaf 1249 en de aanleg van de Schipsloot in het corpusland met 
aansluiting op de Hunze voor turfvervoer verklaren het ontbreken van veen voor een groot 
gedeelte.629 De turfgebieden zullen hebben voorzien in de brandstof voor het kloostercomplex. 
Kennelijk bleek het corpusland niet afdoende in staat om in deze behoefte te kunnen voorzien.  

                                                             
625 Dijkstra, 1976-1977, 16. 
626 Benders, 2011, 48; Dijkstra, 1976-1977, 16; Groenendijk & Woldring, 2012, 69. 
627 De Wolf & Cleveringa, 2012, 2. 
628 Groenendijk & Woldring, 2012, 68-69. 
629 Dijkstra, 1976-1977, 17; Groenendijk & Woldring, 2012, 68. 
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Na het plaatsvinden van de transactie in 1245 aangaande de aankoop van gronden en opstallen 
tasten we echter in het duister naar de eventuele verdere opbouw van het corpus door gebrek 
aan een kroniek, cartularium of register. Naar alle waarschijnlijkheid hebben er ook in 
daaropvolgende jaren schenkingen en legaten plaatsgevonden die hebben geresulteerd in een 
uitbreiding van het corpus. Deze schriftelijke bewijzen moeten in de loop der jaren verdwenen 
zijn door brandstichtingen, plunderingen en verwoestingen van het archief zoals zich dit in het 
klooster van Jesse te Essen moet hebben bevonden en door de priorin werd beheerd tijdens de 
‘roerige jaren’ voor de Reductie. Ook het onzorgvuldige beheer door de Staten van Stad & 
Lande als erfgenaam van de stukken draagt ertoe bij dat slechts een zeer geringe hoeveelheid 
informatie over de opbouw van het corpus is overgeleverd.623 In elk geval kan er ten aanzien van 
het Esser corpus aangesloten worden bij de theorie over de opbouw van de corpora zoals deze 
in de eerste 100 jaar van het kloosterbestaan werden geformeerd, omdat de overige oorkonden 
aangaande grondtransacties handelen over onroerend goed dat buiten het corpusterritorium lag, 
waardoor bewijs van latere datum met betrekking tot uitbreiding ontbreekt (tabel 7.2).624   
 
Toegang nr. - Inv. nr. Jaar Plaats Toegang nr. - Inv. nr. Jaar Plaats 

172 - 143 1291 Kropswolde 172 - 110 1484 Ees 
172 - 120 1337 Dilgt 172 - 102 1485 Borger 
172 - 121 1343 Dilgt 172 - 111 1485 Ees 
172 - 135 1428 Helpman 172 - 112 1487 Ees 
172 - 122 1437 Dilgt 172 - 130 1490 Groningen 
172 - 123 1438 Dilgt 172 - 103 1491 Borger 
172 - 137 1440 Kolham 172 - 149 1492 Woltersum 
172 - 144 1444 Kropswolde 172 - 146 1493 Kropswolde 
172 - 148 1447 Neerwold 172 - 139 1495 Kolham 
172 - 124 1452 Dilgt 172 - 104 1497 Borger 
172 - 125 1453 Dilgt 172 - 105 1500 Borger 
172 - 138 1454 Kolham 172 - 114 1501 Ees 
172 - 126 1454 Dilgt 172 - 106 1505 Borger 
172 - 132 1455 Haren 172 - 131 1523 Groningen 
172 - 127 1456 Dilgt 172 - 133 1529 Haren 
172 - 098 1480 Borger 172 - 147 1545 Kropswolde 
172 - 108 1482 Ees 172 - 134 1551 Haren 
172 - 145 1482 Kropswolde 172 - 115 1552 Ees 
172 - 100 1482 Borger 172 - 128 1558 Dilgt 
172 - 109 1483 Ees 172 - 118 1559 Schipborg 
172 - 117 1483 Gasselte 172 - 119 1559 Schipborg 
172 - 136 1483 Helpman 172 - 140 1566 Kolham 
172 - 101 1483 Borger 172 - 116 1570 Emmen 

Tabel 7.2: Grondtransacties van het convent Jesse met betrekking tot onroerende goederen in de tegenwoordige 
provincies Drenthe en Groningen tussen 1291 en 1570. Hiervan kan het directe verband met de corpuslanderijen niet 
aangetoond worden. Genoteerd zijn de toegang en inventaris van de oorkonde en het jaar en de plaats van handeling.  

                                                             
623 Tromp, 1989, 101-102. 
624 Hiddema & Tromp, 1989, 27-36, inv. nrs. 98-150. Buiten beschouwing gelaten zijn de inv. nrs. 99, 107 en 
113. Deze inventarissen bevatten retro-acten welke alle handelen over op onbekende tijdstippen ingebrachte 
goederen binnen de kloosterbedoel. Tevens is het inv. nr. (129) onopgenomen gebleven. Daarnaast zijn de inv. 
nrs. (141)-(142) niet van toepassing gebleken, gezien beide akten van uitspraken betreffen over geschillen 
aangaande landerijen maar niet over het transport van deze bezittingen handelen. Eveneens zijn de inv. nrs. 150-
153 buiten beschouwing gelaten, omdat de ligging van de goederen onbekend verondersteld wordt. Als laatste zijn 
de inv. nrs. 430-440 onbehandeld gebleven, aangezien het verband met het klooster niet aangetoond kan worden.   



186 187
187 

 

Overigens blijkt dat er voor het klooster mogelijkheden hebben bestaan om nat en waterrijk 
onland in het lager gelegen deel van het corpus richting de Hunze in cultuur te brengen. Er  
wordt in een Stadsresolutie van 9 november 1636 gesproken over de bedijking van het Trek- 
of Schuitendiep langs de tegenwoordige afvalverwerking ‘De Stainkoel’n’ in de nabijheid van 
het boerenerf Uilkenham.633 Bij de aanleg van het omstreeks 1400 gegraven Schuitendiep 
waren de oorspronkelijke rivierkronkels van de Hunze wel doorsneden, maar van betrouwbare 
dijkbouw bleek geen sprake te zijn. In de praktijk liep het water in de winter over de kaden en 
stonden aangrenzende  landen een groot deel van het jaar onder water. Door het realiseren van 
deze nieuwe dijken en pandstukken werden flinke stukken onland ingepolderd tot nieuw land, 
zowel aan noord- als de zuidzijde van van het Schuitendiep. Er wordt in de Stadsresolutie van 
18 februari 1637 gesproken over het ‘binnen gedijckt land’ in ‘Oosterhelperhamrick’ en 
‘Ulckenham’.634 Hoewel Oosterhelperhamrik in het kerspel Groningen is gelegen, kan het bijna 
niet anders zijn dan dat de westwaarts gerichte lus vanaf het Schuitendiep in het corpus van Essen 
is bedoeld – waarvan de Oude Schipsloot de hoofdwatergang vormt – en bij de aanleg van de 
dijk is afgesneden. Er bestaan namelijk geen aanwijzingen dat zich oude meanders van de Hunze 
in het Oosterhelperhamrik hebben bevonden, op de kronkel bij de Gronenburg te Euvelgunne 
na. De lus ten zuiden van Uilkenham kan in elk geval met honderd procent zekerheid aan het 
bezit binnen het voormalige corpusland toegewezen worden (afbeelding 7.2). Feit is dat door 
deze inzichten kan worden aangesloten bij de algemene theorie van kloostervestiging door de 
orde der Cisterciënzers. Zoals is gebleken is ook de kloosterstichting van Jesse te Essen vanuit 
een bestaande bewoningskern geschied en lagen er mogelijkheden in het verschiet om nieuw 
land aan te winnen in het waterrijke rivierdal van de Hunze. De in het corpus gelegen gronden 
boden dus mogelijkheden om het autarkische en agrarische bestaansideaal vorm te geven.  
 
De veldnamenkaarten van het Nedersaksisch Instituut verschaffen uitgebreid inzicht in de 
aanwezige (micro)toponiemen, hodoniemen en hydroniemen op de plek van het corpus. 
Echter, deze landschapselementen, welke doorgaans de nodige informatie over grondgebruik 
van de percelen verschaffen, zijn door hun vervaardiger en bodemkundige Jan Wieringa 
nimmer van een specifieke tijdsaanduiding voorzien.635 Daarom valt er niet te exact te duiden 
welke landschapselementen uit de periode van de kloostertijd stammen. Enkele charters doen 
weliswaar opgave van (micro)toponiemen, hodoniemen en hydroniemen, maar blijken niet te 
conformeren met de namen op de kaarten. Daarom is besloten voor een zuivere benadering te 
kiezen en het grondgebruik binnen het corpus alleen te inventariseren middels het beschikbare 
primaire archiefmateriaal, hetgeen in bovenstaande alinea’s is geschied.  
 
7.2.5: Het grondbezit binnen het corpus 
 
Daarentegen zijn er wel acht oorkonden voorhanden over de waterstaatsaangelegenheden en 
grondpolitieke aspecten met betrekking tot het corpusland, welke zich binnen de jaren 1309-
1573 afspeelden (tabel 7.1) en over de ontwikkeling van het grondbezit handelen. Deze zullen 
in de onderstaande alinea’s worden geanalyseerd, waarbij er enkele aannames gevisualiseerd 
zullen worden door middel van kaarten. 
 
De eerste oorkonde betreft een gekopieerd exemplaar, zoals deze in het Oorkondenboek van 
Groningen & Drenthe uit 1896 wordt vermeld.  
 

                                                             
633 http://www.groningerarchieven.nl/historie/mengelwerk/zijpad-hinkemahorn-2 Geraadpleegd op 7-10-2015. 
634 Ibidem. 
635 http://www.groningerarchieven.nl/schatkamer/bijzondere-archiefstukken/stuk-van-de-maand-april 
Geraadpleegd op 2-4-2015. 
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De laatste grondtransacties tussen 1523-1570 vormen bijna allemaal erfwissels in Drenthe en 
Gorecht, op een enkele schenking na. Ruilverkaveling ter optimalisatie van de percelen stond 
blijkbaar voorop, terwijl de tijd van de grootschalige aankopen en schenkingen definitief tot 
het verleden behoort. Naar het schijnt waren de meeste kloosters in Groningen reeds voor de 
15e eeuw in het bezit van hun goederen, omdat er tegenwerking vanuit de overheden werd 
georganiseerd met betrekking tot de uitbreiding van het bezit in de dode hand. Dit om ook de 
kloosters belasting te laten betalen en in de rechtspraak te betrekken.630 De opkomst van het 
calvinistische geloof en het krijgrumoer zal de aanwas van het bezit eveneens een halt hebben 
toegeroepen.631 Ook de Esser abdij lijkt niet aan deze tendens te zijn ontkomen. Uiteindelijk 
werd het complete kloosterbezit van Jesse in de provincie Groningen – met inbegrip van het 
overgeleverde corpus – in het jaartal 1595 binnen de administratie der Provincielanden vastgesteld 
op 3173 hectare en 6346 grazen. Aan het einde van de kloostertijd betrof het qua oppervlakte 
– na de Cisterciënzerkloosters Aduard en Termunten – het derde klooster binnen de provincie 
Groningen.632 
 

Afbeelding 7.2: In 1636 en 1637 zijn de dijken langs het Trek- of Schuitendiep (nummer 1) verbeterd en zijn er 
tevens enkele oude Hunzemeanders afgesneden ter hoogte van Uilkenham (nummer 4). Deze lussen zijn 
vervolgens ingepolderd en van onder water staand onland getransformeerd tot hooilanden, welke met een groene 
kleur zijn aangegeven. De natuurlijke loop van de Hunze met zijn oude afgesneden lussen is aangegeven met een 
lichtblauwe lijn, terwijl oranje lijnen de dijken en zuidwendingen uitbeelden. De grens van het Esser Nieuwland 
met Engelbert wordt door de zogenaamde ‘Ommerke’ afgebakend, welke is gesitueerd tussen de nummers 2 en 6. 
Deze rivierdijk – welke een behoorlijk oude afsnijding van de Hunze vormt – behoort wellicht tot de vroegste 
kolonisatieperiode van Engelbert. Bron: http://www.groningerarchieven.nl/historie/mengelwerk/zijpad-
hinkemahorn-2 Geraadpleegd op 7-10-2015. 

                                                             
630 Roelfsema, 1928, 16-17. 
631 Idem, 22. 
632 Siemens, 1962, 210; Tromp, 1989, 43.  
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Hoewel onderstaande zienswijze een aanname betreft, is het goed denkbaar dat het convent en 
de ingezetenen van Helpman er beiden belang bij hebben gehad om de afwatering op de toen 
nog onbedijkte Hunze beter te reguleren en te verbeteren. Vermoedelijk is daarom gezamenlijk 
tot de aankoop van een sloot met de mogelijkheden tot verbreding overgegaan, om het water 
uit de lager gelegen hooi- en onlanden te kunnen lozen op het benedenstroomse gelegen deel 
van de Hunze. Dit moet geschied zijn op de grenzen van het territorium zoals dat aan beide 
partijen heeft toebehoord. Ten aanzien van het klooster betrof dit de noord-oostelijke rand van 
het Esser Nieuwland op de kerspelgrens met Engelbert-Groningen-Middelbert (afbeelding 7.3).  
 
De tweede – gekopieerde – oorkonde is eveneens uit het Oorkondenboek van 1896 afkomstig. 
Het betreft een op 21 januari 1332 opgestelde akte van overeenkomst tussen de zijlvesten van 
het Oosterstadshamrik, Westerstadshamrik en Drentherwolde en Go. Laatstgenoemde partij is 
mede vertegenwoordigd door de lieden van Yesse waardoor met een grote mate van zekerheid 
mag worden aangenomen dat het convent eveneens bij dit besluit betrokken is geweest. In het 
charter worden afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van zijlen in de Mude (de grens 
van het Gorecht met Hunsingo waar de Drentsche Aa en Hunze samenkomen) en in Redwolde. 
Dit gebied betreft het laaggelegen land aan de oostzijde van de Hondsrug ten zuidoosten van 
de stad Groningen. Er zijn twee ‘ebbesile’ in Redwolde gelegen (afbeelding 7.3). Met een 
aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid betreffen het de sluizen nabij de Gronenburg en 
boerderij Dijkhuizen. Deze zijlen, welke volgens de oorkonde gebouwd zijn ‘ten zuiden van 
de zijl van het convent van Yesse en van Heltman naast Gronenberghe’ zullen wekelijks op 
zondag gesloten worden ten behoeve van Drentherwolde en Go, waarvan het tot het klooster 
behorend corpusland deel uitmaakt. Indien de dijken en zuidwending van Yesse en het Helper 
Oosterhamrik bij te hoge waterstand braken, het water over de dijklichamen heen stroomde of 
wanneer ze kapot mochten gaan door graafwerk of verwaarlozing en op deze wijze water van 
elders binnenkwam dat niet puur regenwater was, dan behielden de burgers van de Groninger 
stadshamrikken zich het recht voor om de zijl van het convent en het Helper Oosterhamrik te 
sluiten, totdat de beide partijen hun dijken en ‘Sidwendene’ geheel gerepareerd hadden.637 
 
Het betreft een aanname, maar hoogstwaarschijnlijk hebben de zijlen in de Hunze gediend om 
de toestroom van het Drentse water uit de bovenloop van de Hunze op te houden, om de lager 
gelegen kerspelen van Drentherwolde, de burgers van Helper Oosterhamrik en het convent van 
Jesse de mogelijkheid te bieden om hun water op de Hunze te lozen. Wanneer de twee sluizen 
gesloten waren, konden de hoger gelegen kerspelen van Drentherwolde en de Hondsrugdorpen 
hun water moeilijker lozen, waardoor dit de mogelijkheden tot afstroming voor de Redwolder 
landerijen verbeterde. De zijl bij boerderij Dijkhuizen zal waarschijnlijk als voornaamste doel 
hebben gediend om de afwatering van het Esser corpusland zo efficiënt mogelijk te reguleren. 
 
De derde (originele) oorkonde betreft een akte van overeenkomst tussen het klooster Jesse en 
de marke van Haren met betrekking tot het gebruik van het voetpad over de Esserkamp. Uit 
dit op 6 augustus 1483 opgemaakte charter valt op te maken dat het convent van Essen en de 
buren van Haren een schikking aanvaard hebben op straffe van 25 gouden rijnse guldens, 
waarbij bepaald is dat de buren gebruik mochten maken van het voetpad over de Esserkamp ten 
noorden van Haren tussen ‘Buningetwecamp’ en ‘OestBuningecamp’ voor religieuze zaken 
als processies, doopplechtigheden, huwelijken en begrafenissen. Tevens wordt vastgelegd dat 
de buren van Haren een hek zullen plaatsen aan de oostzijde van ‘Buninge-oestcamp’ terwijl 
de conventslieden zorg dienden te dragen voor hun deel van de kamp aan de westzijde.638  
 
                                                             
637 Blok et al., 1896, 232-233, aktenummer 330. 
638 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. 155. 
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Afbeelding 7.3: Weergave van het zijlmaar, zoals dat door het convent van Jesse en de ingezetenen van Helpman 
moet zijn aangekocht volgens de bepalingen uit de oorkonde van 15 juni 1309. De zijltocht van het klooster heeft 
zijn uitmonding gehad achter boerderij Dijkhuizen op de kerspelgrens van Engelbert-Middelbert-Groningen door 
middel van een aparte aftakking. In het charter van 21 januari 1332 werd besloten twee ebbezijlen in de Hunze te 
leggen. Bewerkte uitsnede van het zijlmaar en de sluizen (Van den Broek, 2011). Schaal 1:25.000.  
 
In het op 15 juni 1309 opgetekende charter bevestigd de Groninger Raad de overeenkomst 
tussen de nabestaanden van Johannes Minsonis en het klooster Yesse / de ingezetenen van 
Heltman (Helpman) inzake de verkoop van de gegraven watergang ‘Silmar’, welke naar het 
noorden voerde door het land dat ‘Uterdik’ heette en tegenover de ‘Minsenhorne’ gelegen 
was, ten behoeve van het afvloeiende water uit het corpusland en het Helper Oosterhamrik. 
De breedte bestreek in totaal 24 voet. Het convent en de burgers van Helpman dienden de 
sloot te onderhouden. De uitkomende bagger mocht op de oevers van de dijk worden 
geborgen. Ook dit kunstwerk diende door de burgers en de conventslieden onderhouden te 
worden, hetgeen evenzeer gold voor de bijbehorende zijl, waarvoor aarde en zoden van de 
oostelijke landen langs de voornoemde dijk gebruikt mochten worden.636 Van eerdere 
overeenkomst(en) tussen het convent van Essen en de burgers van het Helper Oosterhamrik 
met betrekking tot de aankoop of realisering van een zijlmaar is niets bekend.  

                                                             
636 Blok et al., 1896, 161, aktenummer 230. 
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Afbeelding 7.5: Aanname met betrekking tot de situering van het voetpad over de Esserkamp en de ligging van 
het hek zoals beide in de oorkonde van 6 augustus 1483 worden vermeld.  
 
De vierde (originele) oorkonde betreft een akte waarin uitspraak wordt gedaan over geschil 
tussen het convent van Jesse en de buren van Haren over de aanleg van een uitwatering door 
de ‘Esserwall’. Uit het op 17 juli 1484 gezegelde charter valt op te maken dat de 
markegenoten van Haren en de conventslieden van Essen een sloot of ‘wateringhe’ dienden te 
graven, welke door de Esserwal heen liep. Beide verdragspartijen dienen de 13 voeten brede 
waterloop gelijktijdig te graven, waarbij eenieder de grond op zijn eigen deel van de wal zal 
werpen. Het water uit de Harener marke zal ‘tot in ewighen dagen’ door de Esser wal mogen 
stromen en uitmonden in de ‘Oldensloot’, welke was gesitueerd aan de westzijde van de 
‘Noorderboom’, en de stroom die ten noorden van de Noorderboom lag. In principe mochten 
de buren van Haren de te graven uitwatering niet benutten voor de scheepvaart, dit om het 
convent van Jesse niet tot hinder te zijn, waardoor zij een ‘juck int middel’ mochten zetten. 
Echter, voor de Harener markegenoten bestaan de mogelijkheden om gebruik te maken van 
het op de te graven waterloop aansluitende ‘Sijllmaer’ en de in het kloosterland strekkende 
sloot, welke ‘naeden Suyderboom’ is gelegen.642 Volgens Smit (1975) vormde de Esserwal de 
benaming van de huidige Noorderzanddijk hetgeen door Acker Stratingh (1868) bevestigd 
werd, aangezien de noordzijde van het Noertvelt volgens hem werd begrensd door de ‘Esser 
wal’.643,644 Het ‘Oude Sylmaar’ wordt door Teijsinga gekarteerd op de ‘Clooster Caart No. 1’ 
als een waterloop, welke zich uitstrekt van de Noorderzanddijk tot aan de Kooiweg.645  

                                                             
642 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. 159. 
643 Smit, 1975, 54. 
644 Acker Stratingh et al., 1868, 89. 
645 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6. 
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In een door Dr. G. Acker Stratingh geschreven artikel in een bundel uit 1868, ‘De inkomsten 
der Stad Groningen van het Gorecht in 1563-1564’, wordt melding gemaakt van de scheiding 
der woeste landen in de marke Haren, waarbij een stuk heideveld dat strekt van de Esserkamp 
en het hek van Haren tot aan Bungerscamp wordt verdeeld en Mickenvelt genoemd wordt.639 
Een toponiemenkaartje uit het in 1975 verschenen artikel over de veldnamen van Haren van 
G. Smit plaatst dit toponiem tussen de Noorderzanddijk, Oosterweg en (aan) de Kerklaan, en 
is op de markegrens van Haren en de buurtschapsgrens van Essen gelegen (afbeelding 7.4).640 
Een gedeelte van deze gronden heeft tot het oorspronkelijke corpus van het convent behoord. 
Eveneens wordt het naast Mickenvelt gelegen Noertvelt aan de noordzijde afgescheiden door 
de Esserkamp.641  
 
De auteur van voorliggende scriptie beweert geenszins de waarheid in pacht te hebben, maar 
vermoedt dat het voetpad over de Esserkamp is gelegen op de plek van de Kerklaan, waarbij 
het zogenaamde hek op de splitsing tussen de Kerklaan en de Oosterweg moet hebben gestaan 
(afbeelding 7.5). De oorkonde schetst in elk geval een beeld dat de marke Haren geen 
(volledige) zeggenschap over het convent en zijn (corpus)bezit heeft gehad op het tijdstip waarop 
kond werd gedaan. Kennelijk had het convent genoeg zeggenschap en macht om over zijn 
eigen corpusbezit te besluiten, gezien het feit dat het als zelfstandige partij en rechtspersoon in 
de oorkonde functioneert en waarbij zijn bezitsgrenzen gerespecteerd dienen te worden.     
 

Afbeelding 7.4: Bewerkte uitsnede van de Toponymenkaart van Haren (Smit, 1975) met een weergave van de 
toponiemen Esserkamp, Mickenvelt en Noertvelt.    

                                                             
639 Acker Stratingh et al., 1868, 89. 
640 Smit, 1975, 57, ‘Kaart 1 – Toponymenkaart van Haren’. 
641 Ibidem. 
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De vijfde – gekopieerde – oorkonde, welke oorspronkelijk op 30 januari 1521 gezegeld zou 
zijn, betreft een akte van uitspraak in een geschil tussen het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen 
en het convent van Jesse over het aanleggen van een uitwatering door de Hammerke dijken en 
daarmee indirect over het doorlaten van water uit het kloosterland. Het convent meende recht 
te hebben op een watergang door de hamriksdijken, op grond van een akte zoals deze aan het 
klooster was verleend door de hertog van Gelre. Door dit water te lozen in het territorium van 
het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, het zogenaamde Wold-gedeelte van het Gorecht, was 
het zijlvest op kosten gejaagd. De uitspraak luidde dat Jesse zich niet langer mocht beroepen op 
de door de hertog van Gelre verleende akte, noch op enige andere, aangaande een doorgang 
door de hamriksdijken. Mocht het zijlvest eveneens uit het verleden stammende akten over dit 
onderwerp bezitten, dan zullen deze ook ‘dood en te niet’ worden verklaard. In de toekomst 
mocht het convent van Jesse niet meer met stukken over dit onderwerp op de proppen komen. 
Bovendien moest de keldermeester van het klooster 25 phillipus gulden aan het zijlvest betalen.646  
 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft het convent van Essen een pomp door de hamriksdijken van 
Drentherwolde gelegd, zonder daarvoor specifieke toestemming van het Generale Zijlvest der 
Drie Delfzijlen verkregen te hebben. Het is zeer aannemelijk dat de in de oorkonde genoemde 
hamriksdijk(en) de ‘Amrycken dyck’ of  ‘Omerke’ betreft, welke de scheiding met het Esser 
Nieuwland en het Scharmerzijlvest doet vormgeven en daarmee tevens de grens tussen Wold 
en Go vormt.647 Vermoedelijk heeft het convent zijn water niet langer op het omstreeks 1400 
aangelegde Schuitendiep kunnen lozen.648 Met deze ingreep werd de Hunze in feite omgelegd 
en bleef het water uit de buurt van de drie noordelijke Drentherwolder kerspelen. De ingreep 
in het landschap veroorzaakte echter ook nieuwe problemen. Doordat het waterpeil in het 
Schuitendiep doorgaans hoger stond dan dat van de aanliggende landerijen, werd het 
moeilijker om de waterlossing te continueren. Tot de aanleg van het kanaal waterde het 
corpusland af via het zijlmaar op de meander bij de Gronenburg in Euvelgunne en bij 
boerderij Dijkhuizen in het Esser Nieuwland via ebbezijlen. Het Schuitendiep sneed dwars 
door de oude Hunze heen en moet de afwatering van het corpusland door de hoge kaden en 
waterstand bemoeilijkt hebben, waardoor de lieden van het convent geen andere mogelijkheid 
moeten hebben gezien dan hun water illegaal via de watergang op de landerijen van het 
aangrenzende zijlvest te lozen.649 
 
De zesde – originele – oorkonde, de dato 28 juni 1548, betreft een akte van overeenkomst, 
welke is afgegeven door de scheppers van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen aan (de 
abdis van) het klooster Jesse. Het charter beschrijft de voorwaarden waarop landerijen van het 
convent mogen uitwateren en daarmee worden opgenomen binnen het Generale Zijlvest der 
Drie Delfzijlen.650 In het stuk wordt beschreven dat Jesse reeds vele jaren had aangedrongen 
op inlating van haar landerijen binnen het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, hetgeen echter 
werd tegengehouden door laatstgenoemde partij. Enkele boeren uit Engelbert lieten het water 
toch door. Daarom is besloten om de landerijen van het convent alsnog in te laten. Er mocht een 
klein waterloopje worden gegraven ter diepte en breedte van een halve holtvoet. Deze waterloop 
diende voorzien te zijn van een schotdeur, welke aardvast verankerd was in de Amryckendyck of 
de Omerke. Mochten de dijken breken, dan diende ze afgesloten te worden. Eveneens diende het 
convent de watergang in richting van de gemeenschappelijke ‘Waterloese’ schoon te houden.  

                                                             
646 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. (160). 
647 http://www.groningerarchieven.nl/historie/gdw/7de-hunze-omgeleid-c-1400/74-de-gevolgen Geraadpleegd op 
26-08-2015. 
648 Ibidem. 
649 Van den Broek, 2011, 67-72. 
650 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. 161. 
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Op basis van voorliggende informatie kan een gefundeerde aanname met betrekking tot de 
vermoedelijke locatie van de uitwateringssloot door de Esserwal worden geformuleerd. De 
auteur benadrukt dat onderstaande visie een sterk vermoeden betreft, gezien middeleeuwse 
oorkonden zich nu eenmaal niet eenvoudig laten lezen, en zich veelal lenen voor meerdere 
interpretaties. Dat betreft evenzeer het geval ten aanzien van de voorgaande oorkonden. Het 
vermoeden rijst dat de uitwatering is gegraven achter de knik in de Noorderzanddijk. Zowel 
de markegenoten van Haren als het convent van Jesse dienden de grond op eigen zijde te 
deponeren tijdens de graafwerkzaamheden. Achter de hoofdloop van de Noorderzanddijk of 
Esserwal bevindt zich een afgeleide wal en/of dijk. Wellicht vormde de achtergelegen 
verhoging – op de grens met het corpus – de dijk of wal zoals deze is opgeworpen door het 
convent, op het kaartje aangeduid als de wal van Essen. De hoofdloop van de dijk/wal zal dan 
door de markegenoten van Haren zijn opgeworpen, op het kaartje aangeduid als de wal van 
Haren. Het afgeleide water uit de marke van Haren zou de sloot naast de Noorderzanddijk 
kunnen betreffen, zoals deze zich vanaf de oostzijde van de knik richting de Hunze uitstrekt, 
op het kaartje met een rode lijn gearceerd. De Oldensloot of de in kloosterland strekkende 
sloot na de Suyderboom betreft vermoedelijk de paars gearceerde waterloop. Oorspronkelijk 
zou deze dan aangesloten zijn geweest op het afgeleide water uit de marke van Haren. Het 
zijlmaar betreft vermoedelijk de stroom ten noorden van de Noorderboom. Het woord ‘boom’ 
zou in de context van deze oorkonde geïnterpreteerd kunnen worden als een boom die dwars 
in de aan te leggen uitwatering werd gelegd om het scheepvaartverkeer te belemmeren. 
Vandaar dat betreffende uitwatering tussen beide wallen/dijken is ingetekend (afbeelding 7.6).   
 

Afbeelding 7.6: Aanname met betrekking tot de locatie van de uitwateringssloot door de Esserwal, zoals deze in 
het charter van 17 juli 1484 wordt vermeld.  
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Ligtendag kon de Nieuwlanden echter niet exact situeren, doordat de betreffende kaart hem niet 
ter beschikking stond, waardoor hij de gronden met de term ‘Ingelaten landen’ karteerde.651 In 
de tekening zijn tevens landerijen uit het Helper Oosterhamrik opgenomen. Deze behoren niet 
tot het Esser Nieuwland, vanwege de ligging in het kerspel Groningen. Het zou best mogelijk 
kunnen zijn dat met de gemeenschappelijke Waterloese de Engelberter Waterlossing bedoeld 
wordt en dat de watergang in de richting van de waterlossing de sloot betrof waarop de 150 
grazen van het Esser Nieuwland uitwaterden.652 Het zou echter ook om de sloot kunnen zijn 
gegaan waarop de 6 grazen van de Hooijbergen afwaterden.653 De waterloop ter hoogte en breedte 
van een halve holtvoet was wellicht in de Hooijbergen nabij Uilkenham gelegen. Er waren 
namelijk 2 sloten verbonden met het Schuitendiep en de Omerke (afbeelding 7.8 en bijlage 33). 

 

Afbeelding 7.8: Weergave van de te graven waterloop ter hoogte en breedte van een halve holtvoet en watergang 
in de richting van de gemeenschappelijke waterlossing. De Waterloese betreft zeer waarschijnlijk de Engelberter 
Waterlossing. Aanname op basis van de op 28 juni 1548 gezegelde oorkonde met betrekking tot ingelaten landen 
van het klooster in het Scharmerzijlvest.  
 
De zevende – originele – oorkonde betreft een akte van overeenkomst tussen de buurmarke 
van Haren en het klooster Jesse, waarin de partijen een minnelijke schikking hebben getroffen 
over het onderhoud van een sloot annex uitwatering, die tussen de Esser nieuwe schutsloot en 
de Noorderboom lag. In dit op 27 juni 1572 opgemaakte charter werd besloten dat het convent 
en de buren gezamenlijk de sloot gingen onderhouden middels de bepalingen uit de 
overeenkomst van 17 juli 1484.654 De buren van Haren zouden ‘onwillich’ zijn geweest om de 
sloot en uitwatering volgens de afgesproken wijze te onderhouden. Hierdoor diende ze 
opnieuw uitgegraven te worden. In de oorkonde uit 1484 is bepaald dat de markegenoten van 
Haren gebruik mochten maken van het op de uitwateringssloot aansluitende ‘Sijllmaer’ en 
hier met hun schepen mochten varen. Vanuit deze optiek lijkt het aannemelijk om de ‘nyen 
schutensloet’ te beschouwen als het ‘Sijlmaer’, aangezien de waterloop grensde aan de 
‘noorderboem’ en de uitwatering. Het zijlmaar moet dan een vaarbestemming gekend hebben.         
                                                             
651 Ligtendag, 1995, 125, 131-132, 200. 
652 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583. 
653 Ibidem.  
654 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. 162. 
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Daarnaast dient Jesse haar dijken aan de ‘onder- en bovenzijde’ goed te onderhouden om geen 
‘vreemd water’ uit het Schuitendiep of omliggende landen binnen te laten. Volgens instructies 
van de scheppers van het Scharmerzijlvest dienen deze dijken verbeterd te worden. De 
aanwijzingen zouden volgen wanneer de Amryckendyck wordt geschouwd. Er zal door het 
klooster schot (waterschapsbelasting) worden betaald voor 300 grazen land aan het Generale 
Zijlvest der Drie Delfzijlen. Het convent diende ook zijn steentje bij te dragen ten aanzien van 
het dijkonderhoud aan de zuidzijde van ‘het diep’. Uiteindelijk beloofde de abdis namens 
Jesse aan alle voorwaarden te zullen voldoen. Er werd vastgelegd dat er door het convent een 
som van 1200 ‘ryder gulden’ zal worden betaald voor de inlating van voornoemde landerijen. 
Dit bedrag vormde in feite een borgsom, gezien er eveneens werd afgesproken dat dit bedrag 
terug zal worden betaald wanneer de landerijen van het klooster weer werden uitgelaten. Het 
loopje zou dan weer gesloten dienen te worden volgens de voorwaarden, zoals deze in de 
voorgaande akte van 30 januari 1521 zijn opgenomen.  
 

Afbeelding 7.7: Geografische positie van het Esser Nieuwland onder het kerspel Engelbert met zijn oppervlakte, 
dat om en nabij de 120 hectare en 300 grazen beslaat. Aanname op basis van het op 28 juni 1548 vervaardigde 
charter met betrekking tot de ingelaten landen van het klooster in het Scharmerzijlvest. De Chromotopografische 
Kaart des Rijks no. 97 dient als ondergrond. 
 
De auteur van deze scriptie interpreteert de inhoud van het zojuist beschreven charter als volgt. 
De landerijen met een oppervlakte van 300 grazen, welke toebehoorden aan het convent Jesse en 
ingelaten werden in het Scharmerzijlvest, waren gelegen tussen het Schuitendiep en de 
Omerke. Het ging om de inlating van het zogenaamde Esser Nieuwland. Deze gronden waren tot 
het tijdstip van kond in het zijlvest van Wold en Go gelegen waarbij de Omerke de oude grens 
met het Scharmerzijlvest vormde. Het klooster van Jesse heeft in elk geval corpuslanderijen in 
het Esser Nieuwland bezeten maar het is zeer aannemelijk dat de hele buurt kloostereigendom 
is geweest. Een nadere meting wijst uit dat het Esser Nieuwland om en nabij 120 hectare of 
300 grazen omvatte (afbeelding 7.7). Door de ‘Figurative-Kaart van het Esser Nieland’ met de 
informatie uit het proefschrift van W.A. Ligtendag te vergelijken, welke eveneens gebruik 
heeft gemaakt van deze oorkonde, blijken de oppervlaktematen en de geografische aanduiding 
tussen het Schuitendiep en de oude Hunzedijk van Engelbert wederom overeen te komen. 
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Afbeelding 7.9: Aanname met betrekking tot de locatie van de grenssloot ten noorden van het Esser Nieuwland, 
zoals deze in het charter van 22 mei 1573 wordt aangeduid. De ‘Figurative-Kaart van het Esser Nieland’ uit 1810-
1830 fungeert als ondergrond. 
 
7.3: Conclusie 
 
Het klooster Jesse is naar alle waarschijnlijkheid gesticht in 1215 na Christus op de plaats van 
een agrarisch bedrijf op het zandeiland van de Hondsrugflank, middels schenking van gronden 
en opstallen door een priester uit een adellijk geslacht, waardoor het hart van het corpusland is 
gevormd. De basis van het corpus valt niet exact te reconstrueren door het gebrek aan primair 
bronmateriaal uit de beginjaren van de kloosterperiode, hoewel de door de gracht afgebakende 
gronden vermoedelijk de oorspronkelijke nucleus van het corpusland hebben doen vormgeven. 
Zeer waarschijnlijk heeft zijn invulling bestaan uit functies met een (semi)-religieus karakter 
welke hoofdzakelijk ten dienste stonden aan het kloostercomplex.  
 
In 1245 werd door het convent een aanzienlijk geldbedrag betaald voor de aankoop van een erf 
dat ‘te Jesse’ of Essen gelegen was. Plaatsaanduiding is echter te vaag om een exacte locatie 
of omvang van het aangekochte bezit te kunnen vermelden. De onbehuisde landerijen van het erf 
zullen waarschijnlijk ten dienste hebben gestaan aan de agrarische functie in het kloostercorpus 
en zullen buiten het omgrachte terrein in de perifere zone hebben gelegen. Het goed zal een 
noodzakelijke aanvulling hebben gevormd op het materiële fundament dat met de nucleus van 
het corpus was gelegd. Dit gezien de (semi)-religieuze schil binnen de kloostergracht reeds tot 
stand was gekomen. Na het plaats vinden van deze uitbreiding zullen we in het duister moeten 
tasten over eventuele verdere opbouw van het corpus door het ontbreken van hard bewijs. Naar 
alle waarschijnlijkheid hebben er ook in de daaropvolgende jaren uitbreidingen van het corpus 
plaatsgevonden. In elk geval kan er ten aanzien van het Esser corpus aangesloten worden bij de 
theorie over de opbouw van de corpora in Noord-Nederland zoals deze in de eerste honderd jaar 
van het kloosterbestaan werden geformeerd, gezien stichting van het kerngoed door schenking 
van een vermogende partij heeft plaatsgevonden en verdere bewijzen omtrent opbouw ontbreken.  

196 
 

 
De achtste (originele) oorkonde, betreft een akte van uitspraak tussen het convent van Jesse en 
een particulier over de eigendom van een grenssloot bij het ‘Esernijelant’, die gezegeld is op 
22 mei 1573.655 Op grond van een akte d.d. 20 juli 1503 beweerde het klooster recht te hebben 
op deze watergang, welke aan de noordzij van het Esser Nieuwland moet hebben gelegen en 
in de eerste instantie onwetend en onterecht gegraven is door het convent. Kennelijk waren de 
afspraken uit deze akte niet goed nageleefd, aangezien er een schouw plaatsvond door de 
ambtman van het Gericht van Selwerd (Gorecht) en de acht betrokken gezworenen, daar de 
sloot ‘weder toegewassen ende to lande geworden’ is. De particulier eisde dat de sloot 
hergraven zou worden volgens het geldende landrecht. De uitspraak van de ambtman luidde 
dat het klooster van Jesse de vrije eigendom van de sloot zou genieten aan de noordzijde van 
het Esser Nieuwland, welke met een breedte van acht voeten gegraven diende te worden. De 
rechten van de particulier en zijn erfgenamen op scheepvaart en visserij in de sloot bleven 
behouden, met dien verstande dat de dijk van het convent onbeschadigd diende te blijven en 
er geen klachten over zouden volgen. Het klooster diende de particulier een bedrag van vijftig 
Emder guldens tot dertig Groninger stuivers per gulden te betalen. Daarnaast diende het 
convent in de gerechtelijke onkosten voor de schouw te voorzien.  
 
Hoewel het een interpretatie van de auteur betreft, is het aannemelijk om te veronderstellen dat 
de conversen of lekenbroeders zich bezig hielden met het uitbaggeren van een sloot, welke in 
de loop der jaren is komen te verlanden. Het vermoeden rijst dat deze sloot de aftakking van 
het oude zijlmaar heeft betroffen, welke pal ten noorden van het Esser Nieuwland was gelegen, 
aan de bovenzijde van de dijk (afbeelding 7.9). Deze grenst namelijk aan het corpusbezit van 
het klooster in het kerspel van Engelbert en het bezit van de buren in het Helper Oosterhamrik 
(afbeeldingen 5.15, 6.2, 7.3 en 7.7). De aanleg van het Schuitendiep moet de oorspronkelijke 
functie van deze loop hebben laten vervallen. Doch de oorkonde is zeer vaag in de exacte 
plaatsaanduiding van de betreffende sloot, waardoor deze visie niet nader onderbouwd kan 
worden. Wel blijkt uit het stuk dat de kloosterlingen zich wederom bezig hielden met water-
staatsaangelegenheden in het Esser Nieuwland en hier een actieve rol in speelden.   
 
Prof. dr. J.A. Mol beweert op basis van jarenlange onderzoekservaring dat de agrarische bedrijfs-
voering binnen de kloostercorpora in Noord-Nederland tot circa 1400 na Christus in handen moet 
zijn geweest van lekenbroeders. In de loop van de late kloostertijd wordt dit dienstpersoneel 
vervangen door kloostermeiers welke een jaarlijkse pacht in geld en/of natura betalen om een 
kloosterboerderij te mogen exploiteren. De ontwikkeling deed het begrip ‘corpusland’ in feite 
aan belang inboeten, aangezien dit kloosterbezit niet langer door de conventslieden werd benut. 
Ook voor Jesse mag een dergelijke aanname plausibel worden geacht.656  
 
Als laatste geeft Formsma ons een kijkje in de bezitsverhoudingen van het Esser corpus in de 
nadagen van de kloostertijd. Al in de jaren 1580-1594 werden de corpuslanden verhuurd aan 
meiers, doordat de kloosterlingen in het strijdgewoel naar de stad gevlucht waren. Voorheen 
moeten de corpuslanden door de conversen in eigen beheer zijn geëxploiteerd. In termen van 
het agrarisch recht zouden het dan zetboeren hebben betroffen, welke als vast dienstpersoneel 
verbonden waren aan deze tot het convent behorende goederen. Door gebrek aan harde 
gegevens valt echter niet precies met zekerheid te zeggen op welk tijdstip de ommeslag van 
zetters naar pachters heeft plaatsgevonden.657    

                                                             
655 RHCGA, toegang nr. 172, inv. nr. 163. 
656 Mondelinge mededeling prof. dr. J.A. Mol te Leeuwarden op 27-05-2015. 
657 Formsma, 1981, 41. 
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Hoofdstuk 8 
 
Ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik in het Esser provincieland 
(1595-1766) 
 
8.1: Inleiding 
 
In voorgaand hoofdstuk heeft een studie naar de ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik 
in het Esser corpusland – vanaf de kloosterstichting in 1215 tot het plaatsvinden van de Reductie 
in 1594 – plaatsgevonden. De geografische locatie en omvang van het Esser provincieland mogen, 
naar aanleiding van de reconstructie in het zesde hoofdstuk, bekend worden verondersteld. In 
dit achtste en laatste empirische hoofdstuk van het thema (en de scriptie) kan dan ook onderzoek 
worden verricht naar de ontwikkeling in de bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties van het Esser 
provincieland. Net als voor het Esser corpusland het geval is, blijkt er slechts in beperkte mate 
onderzoek verricht te zijn naar het grondbezit en –gebruik in het Esser provincieland, hetgeen 
veelal vanuit sectorale disciplines is vormgegeven en een monodisciplinair karakter kent. Om 
in dit hiaat te voorzien en de hoofdvraag van het thema voor een deel te beantwoorden is de 
volgende onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk geformuleerd: 
 
Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser provincieland ontwikkeld in het 
seculiere tijdperk tussen 1595 en 1766? 
 
Paragraaf 8.2 tracht een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de bezitsverhoudingen en 
gebruiksfuncties binnen het provincieland van Essen, en wel vanaf de start van de gelijknamige 
administratie in 1595 tot de verkoop van de allerlaatste bezittingen door de Staten van Stad & 
Lande in 1766. Dit door analyse en visualisatie van het primaire bronmateriaal dat ten grondslag 
ligt aan de onderzoeksvraag. Door de gegevens uit alle rekeningenboeken, het staatboek en het 
notitieboek te combineren met de netkaart en (schets)kaarten uit administratie der Provincielanden, 
de kaart uit het archief van de Provinciale Waterstaat en de veldnamenkaarten uit de collectie van 
het Nedersaksisch Instituut, zijn de tabulaire administraties vormgegeven. Deze uit het archief-
onderzoek voortgekomen gegevens hebben door een GIS-analyse geresulteerd in verschillende 
kaarten, welke de onderzoeksvraag van het hoofdstuk voor een groot gedeelte beantwoorden. 
Daarnaast is een bureaustudie verricht, waarvoor hoofdzakelijk wetenschappelijke literatuur is 
bestudeerd. Paragraaf 8.3 poogt een conclusie uit de opgedane bevindingen te trekken en 
daarmee de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk te beantwoorden.      
 
8.2: Bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties in het Esser provincieland – 1595-1766 
 
In het zesde hoofdstuk is door middel van retrospectief onderzoek geprobeerd om zowel de 
locatie en omvang van het Esser provinciebezit in het jaartal 1732, als het opgeheven Esser 
corpusland uit de late kloostertijd in het jaar 1596 te analyseren en visualiseren door toepassing 
van de interdisciplinaire methode. Daarvoor zijn in totaal acht uittreksels vervaardigd, welke 
de nodige informatie verschaffen over de gebruikers van het provincieland in het jaar 1596. 
Datgene geldt evenzeer ten aanzien van de gebruikers, eigenaren en grondgebruik aangaande 
het jaartal 1732. De data uit de uittreksels vormen de basis voor de analyse en visualisatie van 
de door de auteur vervaardigde kaartbladen. De gevolgde werkwijze uit het zesde hoofdstuk 
blijft daardoor van kracht, waardoor de resultaten wederom door middel van interdisciplinair 
brongebruik tot stand zijn gekomen (tabel 8.1).  
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Daarnaast zullen de kloosterlingen vanuit de bewoningskern op het zandeiland perspectieven 
en mogelijkheden hebben gezien om nieuw land aan te winnen in het waterrijke rivierdal van 
de Hunze, waarvan de transformatie van de onlanden tot meer hoogwaardige hooilanden 
rondom het Schuitendiep in het provinciale tijdperk getuigt. De binnen het corpusland gelegen 
gronden boden dus mogelijkheden om het autarkische en agrarische bestaansideaal vorm te 
geven. De vestiging van het complex sluit dan ook aan bij de algemene theorie over de 
stichtingswijze van Cisterciënzer kloosters, waarbij een reeds in cultuur gebrachte locatie met 
mogelijkheden voor ontginningsexpansie als uitgangspunt functioneert.      
 
Dat het convent van Jesse als rechtspersoon een behoorlijk grote mate van autonomie bezat en 
zich binnen het eigen corpus bezig hield met grondpolitieke kwesties, blijkt uit negen oorkonden 
welke handelen over waterstaatsaangelegenheden en de aanleg van kunstwerken. Deze charters 
leggen getuigenis af van een actief en zelfstandig opererend rechtspersoon met betrekking tot 
het beheer van het grondbezit en het verbeteren van de waterhuishouding in zijn corpusland, 
waarvoor de benodige kennis aanwezig moet zijn geweest.     
 
De overgeleverde charters aangaande transacties van de buiten het corpus gelegen landerijen 
tonen een indirecte relatie met het grondgebruik binnen het corpusland aan. Kon de teelt van 
bepaalde producten in het corpus niet voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag van 
de kloostergemeenschap, dan boden de tot de grangiae behorende gronden uitkomst. Er blijkt 
sprake van synergiewerking tussen de beide onderdelen om in het levensonderhoud van de 
religieuze gemeenschap te kunnen voorzien. Het buiten het corpus gelegen bezit kende een 
verspreide ligging in Gorecht, Duurswold en Drenthe. Bouwland, akkers en roggetienden worden 
vaak genoemd in de oorkonden, welke hoofdzakelijk in ‘d’ Olde Lantscap’ waren gelegen. De 
binnen het corpus gelegen gronden konden blijkbaar niet voorzien in de leverantie van 
voldoende akkerbouwproducten. Eveneens wordt er veelvuldig gesproken over verwerving 
van opstrekkende percelen veengrond en bossen in Kropswolde en omgeving. Er zal slechts 
een beperkte hoeveelheid veen in het corpus hebben gelegen omdat de zee tot in de kloostertijd 
grote invloed heeft gehad op de waterhuishouding van de landerijen. In de laatste eeuw van 
het bestaan werd door het klooster voornamelijk aan ruilverkaveling ter optimalisatie van de 
percelering gedaan. De tijd van de grootschalige aankopen en schenkingen lijkt dan definitief 
tot het verleden te behoren. Het totale kloosterbezit van Jesse in de provincie Groningen (inclusief 
het 241,62 hectare tellende corpus) betrof 3173 hectare op het einde van de kloostertijd in 1594.    
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Engelbert 

 
Onbekend 

 
 

Essen 
 

1965 
 

 
Helpman 

 

 
Onbekend 

 
Osbrinken 

 

 
1966 

Tabel 8.1: Overzicht van het primaire materiaal dat is aangewend om de bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties 
binnen het Esser provincieland in de jaren 1595-1766 te kunnen schetsen. Dit materiaal bestaat voor het grootste 
gedeelte uit de archivalische bronnen en historisch-cartografische bronnen, welke ten grondslag liggen aan de 
administratie der Provincielanden uit het tijdperk 1597-1767. Daarnaast zijn de veldnamenkaarten uit de periode 
1965-1966 en twee ongedateerde bladen uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut geraadpleegd, waardoor 
er eveneens gebruik is gemaakt van toponymische bronnen. Voor een exacte weergave van de precieze toegang- 
en inventarisnummers, zie de tabellen 5.1 t/m 5.3. 
 
8.2.1: De gevolgen van de Reductie - Het geestelijke corpusland in provinciaal bezit  
 
In de loop van de 16e eeuw werden de conventslieden van Jesse met grote regelmaat uit het 
klooster verdreven. De jarenlange oorlogstoestand en toenemende invloed van de reformatie 
deden het einde van de kloostercultuur gaandeweg inluiden. Er volgde een snelle afname van 
het aantal kloosterlingen. Schenkingen aan het convent om kloosterzusters in te laten intreden 
vonden niet langer meer plaats en ook werden er met enige regelmaat roggemudden verkocht. 
Het aantal monden dat gevoed moest worden, zal kleiner zijn geworden. Het ‘verraad van 
stadhouder Rennenberg’ op 3 maart 1580 vormde het begin van een binnenlandse oorlog, 
waarin Staatsgezinden en Spaansgezinden elkaar maar liefst veertien jaren bestreden. Op 16 
december 1589 gingen de conventslieden van Jesse een ruil aan met de familie Sickinge, 
waarbij landerijen in het noorden van Hunsingo werden uitgeruild tegen een huis in de stad 
aan de Herestraat. Dit refugium functioneerde als toevluchtsoord voor de kloosterzusters.658  
 
Uit het voorgaande blijkt dat het klooster Jesse de laatste jaren voor de Reductie ernstig onder 
oorlogshandelingen en het opkomende protestantisme heeft geleden. Het kloosterleven was 
eigenlijk al grotendeels te gronde gegaan, waardoor de secularisatie der kloostergoederen 
eigenlijk geen grote veranderingen teweeg heeft gebracht. Op 23 juli 1594 ging de stad na een 
beleg van twee maanden namelijk van Spaanse in Staatse handen over, waarvoor het ‘Tractaat 
van Reductie’ werd getekend. In het zesde artikel werd bepaald dat het gereformeerde geloof 
de enige openbare godsdienst in de provincie Groningen werd, waarmee de katholieke religie 
ophield te bestaan en de geestelijke status van het klooster werd afgeschaft (afbeelding 8.1). 
Dit besluit had als gevolg dat al het kloosterbezit van Jesse toekwam aan de Staten-Generaal, 
welke de goederen zou gaan beheren in de oude toestand zoals deze aan haar waren toegekomen. 
In de ‘Finale Uitspraak’ van 17 februari 1595 werd bepaald dat het voormalige kloosterbezit toe 
diende te komen aan de Staten van Stad & Lande te Groningen. De in gemeenschappelijk beheer 
gebrachte goederen dienden voor het onderhoud van de scholen en de reguliere geestelijken te 
worden gebruikt. De gedeputeerden dienden hier als verantwoordelijke bestuurders op toe te 
zien, waardoor het beheer werd toevertrouwd aan verscheidene rentmeesters. Door dit besluit 
werd in feite de kiem gelegd voor de administratie der Provincielanden.659             
                                                             
658 Dijkstra, 1976-1977, 21-22. 
659 Roelfsema, 1928, 28-31. 
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De landerijen – behorende tot de vijf grotere boerenplaatsen – van Cornellijs Hijlkens, Peter 
Hopper, Albert Dercks, Johan Albarda en Johan Gerdts – waren in de kerspelen van Haren en 
Groningen gelegen en kenden een verspreide ligging. Deze waren doorgaans gesitueerd op de 
top van de Hondsrug nabij de Hereweg, op de flanken van de rug bij het oude kloosterterrein 
en de vlakte van het stroomdal richting de Hunze (bijlagen 42 en 44). De tot de kleinere 
hoeven behorende gronden van Berent Gerrijts en Brunne Peters lagen in het kerspel 
Engelbert (bijlage 45). Rotger Hermens bezat één perceel in het kerspel Haren (bijlage 43). 
De gronden waren in het stroomdal – aan de rand en voorbij het riviertje de Hunze – gelegen.     
  

Afbeelding 8.2: Weergave van de provinciemeiers en de gepachte landerijen binnen het provincieland (en vroegere 
corpus) van het klooster Jesse in het jaar 1596. Gebaseerd op de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige 
kloostergoederen’ uit 1597, het notitieboek van rentmeester Thomas van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten 
uit 1730-1736. De Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond.  
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8.2.2: Het grondbezit binnen het Esser provincieland  
 
De ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit het jaartal 1597 doet 
ons de nodige informatie verschaffen over de gebruikers van de Esser provincielanden in het 
jaar 1596. Het is niet met zekerheid te stellen of de onder ‘corpus vrije landen’ ingeboekte 
provinciemeiers ook de laatste kloostermeiers hebben betroffen. Op 25 december 1595 is  
door de Provinciale Staten van Stad & Lande besloten om de behuisde kloosterlanderijen aan 
de oorspronkelijke bewoners te verhuren voor een periode van maximaal zes jaar, mits ze bereid 
waren om meer huur te betalen.660 Bij de corpuslanderijen ging het echter om de zogenaamde 
onbehuisde landen. Deze werden volgens het besluit – publiek en bij opbod – verhuurd aan de 
hoogste bieder. Blijkens het Rekeningenboek werden de voormalige Esser corpuslanden voor 
een periode van drie jaar ‘uthgemijnett’. Er kan in elk geval met volle overtuiging vastgesteld 
worden dat deze eerste provinciale meiers het bezit huurden volgens het oude meierrecht. In 
feite vond de verhuur van land en opstallen door de eigenaar – Provincie en voorheen convent 
– plaats middels een gewone tijdpachtconstructie. De opstallen en landerijen van een boerderij 
behoorden toe aan de eigenaar, welke deze aan zijn pachter verhuurde voor een variabele duur 
en geldsom. Na het verstrijken van de pachttermijn konden er weer nieuwe afspraken gemaakt 
worden met dezelfde huurder hoewel de eigenaar zich eveneens het recht voorbehield om zijn 
bezit aan een andere meier te verhuren.661 De in het voormalige corpus gelegen plaatsen waren 
grote boerenbedrijven, verreweg de grootste uit hun tijd.662 In totaal hebben acht provinciemeiers 
geboerd binnen het vroegere corpusland van het klooster Jesse (afbeelding 8.2 en bijlage 16).  
 

Afbeelding 8.1: Locatie van het oude kloostercomplex binnen het omgrachte terrein te Essen, dat van 1215 tot en met 
1594 aan het convent van Jesse heeft toebehoord. Na het plaatsvinden van de Reductie kwamen de bezittingen van 
het klooster in 1595 toe aan de Staten van Stad & Lande te Groningen, welke werden ondergebracht in de boedel van 
de Provincielanden en in de periode 1764-1766 verkocht zijn. Tegenwoordig bevinden zich een burgerwoning en 
een bezoekerscentrum op de oorspronkelijke plek van het klooster.  
                                                             
660 Formsma, 1981, 33-34. 
661 Idem, 13, 20, 41-42. 
662 Postma et al., 2010, 247.  



204 205
205 

 

De dominante rol van de Staten, welke de grootste landheer in de provincie vormde, had een 
stabiliserende werking op de lengte van de huur en de hoogte van de pacht. Vanaf 1650 is bij 
het merendeel van de onder het voormalige corpusland vallende erven al een vaste pachtprijs 
waar te nemen, waarbinnen incidenteel geschenken worden afgedragen door de huurders. Dit 
blijkt eveneens het geval te zijn voor de overige plaatsen welke onder het Esser provincieland 
zijn gelegen.669 Het beklemrechtelijk systeem verankerde zich in de loop van de 18e eeuw nog 
stabieler in de pachtpraktijk van de Provincielanden. Gaandeweg evolueerde het stelsel van de 
losse beklemming naar het stelsel van de vastgelegde beklemming, waarbij op contractuele 
basis een vaste en opzegbare huur voor het gebruik van de landerijen werd afgesproken welke 
bovendien in de zijlinie kon vererven. Omzetting van de oude losse beklemmingen naar vaste 
nieuwe beklemmingen leverde de Provincie als eigenaar plotsklaps veel geld op. Daarentegen 
kon de beklemde meier zich op een ‘vaste en altoosdurende’ beklemming met een vaste huur 
beroepen, welke bovendien vererfbaar was. Splitsing van de landerijen bleek niet langer meer 
mogelijk.670 Ook de Esser provincieplaatsen kregen met deze pachtconstructie te maken.671 
Nader onderzoek in de administratie der Provincielanden zou helderheid kunnen werpen in 
welke jaren de betreffende erven de ommeslag maakten van een losse naar vaste beklemming.    
 
De geleidelijke vervreemding van de Provincielanden – Het voormalige kloosterbezit in de verkoop 
 
De ‘Finale Uitspraak’ van 17 februari 1595 schreef voor dat de Staten van Stad & Lande het 
voormalige kloosterbezit in gemeenschappelijk beheer dienden onder te brengen. Inkomsten 
uit deze goederen dienden gebruikt te worden voor de deugdzame doeleinden met betrekking tot 
educatieve en religieuze aangelegenheden. Uit principe dienden de geërfde kloostergoederen 
dus onaangetast te blijven en alleen ‘ad pios usus’ gebruikt te worden. Ofschoon men huiverig 
bleef om de Provincielanden af te stoten, zetten de Staten op gezette tijden hun landerijen met 
bijbehorende opstallen en rechten in de verkoop, waarbij de inkomsten in het merendeel van 
de gevallen werden benut om de eigen ‘wereldlijke’ belangen te behartigen. Al in 1607 werd 
er een begin gemaakt met de eerste verkoping van bezit in Oost-Friesland en Drenthe. Zover 
het Groninger landerijen betroffen ging het om kleinere percelen welke vaak niet groter waren 
dan 8 grazen. Eenmaal op deze weg begonnen, bleven de verkopingen doorgaan.672 Echter, het 
heeft nog tot 1650 geduurd voor de eerste grote verkopingen in de provincie Groningen plaats 
vonden. Voor zover bekend zijn in dit jaartal de allereerste gronden uit de boedel van de Esser 
provincielanden en het daaronder vallende voormalige corpusbezit verkocht. In de Toelichting van 
Siemens wordt het onder nummers 23 en 26 gerangschikte provinciebezit verkocht. Het bezit 
onder het eerste getal is 6 grazen groot, maar verder niet van een nadere plaatsaanduiding of 
meier voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om deze landerijen in de reconstructie 
van het provincie- en corpusbezit uit 1732 en 1596 te betrekken. Het bezit dat toegeschreven 
is aan het laatste nummer betreft ‘De Rijskampen’. Over een geografische aanduiding, meier 
of oppervlakte wordt echter niet gerept waardoor ook deze landerijen buiten beschouwing zijn 
gelaten in de reconstructie. Wel is het zeer aannemelijk dat De Rijskampen het op de uit 1732 
stammende ‘Clooster Caart No. 1’ afgebeelde bezit van de particulier Roelf Harms betreffen, 
aangeduid met de letters A, B en C (afbeelding 8.3 en bijlage 18). Deze kleine landerijen zijn 
als geperforeerde percelen in het oude corpusland en provincieland gelegen en kennen de naam 
‘Rijskamp(en)’ op Teijsinga’s kaart. Vermoedelijk betreffen het gronden die bij de verkoop in 
1650 door de Provincie zijn afgestoten en aan de vroegere provinciemeier(s) zijn verkocht.673            

                                                             
669 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 3165, fol. 31-45v, fol. 59-60v, fol 62-62v, fol. 64-64v. 
670 Schroor, 1996, 16.  
671 Formsma, 1981, 79-89. 
672 Roelfsema, 1928, 76; Schroor, 1996, 16.  
673 Roelfsema, 1928, 82; Siemens, 1962, 117. 
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Splitsing in het voormalige kloosterbezit – Provincielanden, Stadslanden en Ommelander landen 
 
Op 17 oktober 1617 werd in de vergadering van Provinciale Staten besloten dat een gedeelte 
van de vervreemde landerijen uit de vroegere kloosterboedel met een gezamenlijke opbrengst van 
10.000 gulden per jaar werd afgesplitst en afgestaan. De besturen van Stad Groningen en de 
Ommelanden kregen elk 4798 grazen land toebedeeld.663 Vanaf dit tijdstip wordt onderscheid 
gemaakt tussen de Provincielanden, Stadslanden en de landerijen in de Ommelanden. Gezien 
in deze masterscriptie alleen op de Provincielanden wordt gefocust zijn de Stadslanden buiten 
beschouwing gelaten in het onderzoek, hoewel er bewijzen bestaan dat er ongeveer een derde 
deel van de gronden in Esser Nieuwland tot het oorspronkelijke bezit van de Staten van Stad 
& Lande kan worden gerekend. Van de 300 grazen tellende oppervlakte dat Esser Nieuwland 
groot is, hebben circa 113 grazen aan de Stad Groningen toebehoord. Deze percelen van deze 
Stadslanden zijn al in 1632 gesplitst, gezien een hogere huurprijs in de stadsrekeningen van de 
rentmeester wordt genoteerd.664 Dit zou kunnen wijzen op een verdeling van de onlanden in de 
hamrikken en de daarbij aansluitende transformatie naar hoogwaardiger hooilanden, hetgeen 
past bij het beeld uit de periode 1636-1637, waarin de Stad bezig is met de inpoldering van de 
lussen ten zuiden van Esser Nieuwland. In 1699 werden deze Stadslanderijen bijna allemaal 
voor de prijs van 9600 Carolus gulden verkocht, waarmee dit oude kloosterbezit wederom in 
de handen van particulieren terecht is gekomen.665,666 Het is echter zeer aannemelijk dat (een 
gedeelte van) de Stadslanden tot het corpus van het klooster Jesse hebben toebehoord, gezien 
er in het rekeningenboek van 1597 enkele huurders in het Esser Nieuwland worden genoemd 
en onder de ‘corpus vrije landen’ genoteerd staan, welke in de latere administratie der 
Provincielanden niet terugkeren. Ook is er een perceel Stadsland in het Esser Nieuwland op 
de Achtste Esser Schetskaart gekarteerd (afbeelding 8.3). Nader onderzoek in de archivalia 
van de Stadslanden zou uitkomsten kunnen bieden over de exacte ligging van deze goederen. 
 
Van het oude meierrecht naar het beklemrecht – Corpus vrije landen onder vaste behuizing 
 
In 1629 trad er een belangrijke verandering op met betrekking tot de status van de corpus vrije 
landen zoals deze tot Jesse hebben toebehoord. Waar voorheen het oude meierrecht toegepast 
werd op de rechten en plichten met betrekking tot de (ver)huur, deed vanaf voornoemd jaar het 
beklemrecht zijn intrede. De Staten van Stad & Lande besloten om de behuizingen op het land 
onder het corpus Essen aan zeven meiers te verkopen, welke tezamen een geldsom van 2880 
gulden opbrachten, hetgeen voor deze tijd grote bedragen waren.667 Door deze wending waren 
de beklemde meiers in feite eigenaar geworden van de opstallen, hoewel ze verplicht bleven 
om een jaarlijkse huur voor het gebruik van de landerijen te betalen en een bepaalde geldsom 
(geschenk) te voldoen wanneer een overdracht, vererving of een huwelijk plaatsvond binnen 
familiare omstandigheden. Doorgaans kende de huur een looptijd van zes jaar, waarna tegen 
de betaling van een geschenk opnieuw kon worden verlengd. De huur van beklemd land gaf 
meer vastigheid aan de huurder dan het pachten van vrij land. Bij het afgaan kon de meier de 
beklemming verkopen of onderverhuren. Ook de Staten van Stad & Lande konden zich door 
dit systeem in korte tijd veel geld verschaffen. Door het gegeven dat er nog steeds variabele 
pachtprijzen werden gehanteerd door de verhuurder en de huur na de periode van zes jaar nog 
steeds opzegbaar was voor de meier, was er sprake van een zogenaamde losse beklemming.668    

                                                             
663 Schroor, 1996, 14.  
664 Roelfsema, 1928, 117. 
665 Siemens, 1962, 117. 
666 Roelfsema, 1928, 117. 
667 Formsma, 1981, 42. 
668 Schroor, 1996, 15-16. 
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Afbeelding 8.3: De (blote) eigenaren van de de Esser Provincielanden en voormalige kloosterlanden in 1732. 
Gebaseerd op de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit 1732, het notitieboek van 
de rentmeester Van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten uit 1730-1736. Chromotopografische Kaart des Rijks 
no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond. Afhankelijk van het type grafische kaart van de computer kan bij 
digitale raadpleging niet gewenste kleurafwijking optreden in deze afbeelding.     
 
De eigendomsverhoudingen binnen de Esser Provincielanden en voormalige kloosterlanden in 
1732 zijn behoorlijk homogeen te noemen. De Staten van Stad & Lande vormden als landheer 
en rechtsopvolger van het convent veruit de grootste eigenaar, door meer dan 95 procent van 
de  gronden in bezit te hebben. De overige 5 procent op de kaarten afgebeelde landen waren in 
bezit van verschillende partijen (tabel 8.2). De Stad Groningen bezat een perceel Stadsland in 
Esser Nieuwland, de boermarke van Haren was eigenaar van een kavel op de vermoedelijke 
locatie van de uitwateringssloot in de Noorderzanddijk (zie de beschreven oorkonde uit 1484). 
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De volgende verkoop binnen het Esser provincieland had plaats in 1694, toen een zes grazen 
tellend bezit van de hand werd gedaan.674 Ook nu ontbreekt een aanduiding met betrekking tot 
de geografische ligging, de betreffende meier, of het oppervlak van de gronden waardoor ook 
deze vervreemding buiten beschouwing is gelaten in de reconstructie.    
 
Aan het begin van de 18e eeuw was het oorspronkelijke kloosterbezit van Jesse in het Gorecht 
binnen de adminstratie der Provincielanden dus nog grotendeels intact gebleven, daargelaten 
de verkoop van de 113¼ grazen tellende oppervlakte aan Stadslanderijen in Esser Nieuwland.  
 
Aan deze situatie zou spoedig een einde komen. Op 12 juni 1720 werden er gecommitteerden 
door de Staten aangesteld, die onderzoek dienden te verrichten naar de verbetering van de 
financiële toestand binnen de Provincie. In het bijzonder dienden de landhuren onder de loep 
te worden genomen.675 Door de dalende landbouwprijzen en de vele watersnoodrampen aan 
het einde van de zeventiende eeuw werd het voor de meiers steeds moeilijker om de huurprijs 
te kunnen voldoen, waardoor het sinds deze tijd eerder vaste regel dan uitzondering was dat 
zich een schaar van tekorten op het ‘Comptoir der vaste goederen’ bevondt. Van overschotten 
op de provinciale begroting was dan ook geen sprake meer.676 Om een kentering in de situatie 
teweeg te brengen stelden de gecommitteerden een uitgebreide rapportage met aanbevelingen 
op. De commissieleden droegen een veelheid aan nieuwe ideeën voor. Het rapport keurde de 
wijze af waarop de administratie der Provincielanden tot dusverre door de rentmeesters werd 
gevoerd. Een goed overzicht met betrekking tot de waarde, gesteldheid, grootte en ligging van 
de voormalige  kloosterlanden ontbrak, waardoor de ontvangst van de jaarlijkse pachten er veelal 
bij in schoot.677 Daarnaast was het beheer van de administratie kostbaar, waardoor de Staten nog 
meer inkomsten mis liepen. Volgens de gecommitteerden was slechts één oplossing mogelijk, 
namelijk de verkoop van alle vaste goederen in provinciaal bezit.678  
 
Dat het uiteindelijk nog meer dan 44 jaar ging duren alvorens de eerste Esser provincielanden 
en voormalige corpuslanden werden verkocht, had te maken met het gegeven dat eerst een degelijk 
administratief systeem moest worden opgezet om een helder overzicht van het complete bezit 
te kunnen verkrijgen. Hoewel Andreas Spanheim, rentmeester van 1683 tot 1720, op het einde 
van zijn rentmeesterschap een administratief overzicht vervaardigde van alle provinciemeiers 
per boerenplaats vanaf 1632, was het zijn opvolger Thomas van Seeratt die de zaken echt grondig 
aan ging pakken. In feite bouwde deze rentmeester voort op het vervaardigde werk van zijn 
voorganger, maar hij achtte het voor een goede invulling van zijn ambtelijke taken van belang 
om de beschikking te hebben over een complete inventarisatie van de Provincielanden. Het in 
kaart brengen van de gronden vormde het belangrijkste onderdeel van deze benadering. Door 
het inhuren van landmeetkundig ingenieur Henricus Teijsinga werden de schets- en netkaarten 
van het Esser provincie- en voormalige kloosterland vervaardigd, (vermoedelijk) om en nabij 
de jaren 1730-1736. In combinatie met het door Thomas Van Seeratt vervaardigde notitieboek 
en het rekeningenboek uit 1732, welke bronnen allebei synchroniseren met de gegevens zoals 
deze op de (schets)kaarten vermeld staan kan er wederom een doorsnede van de verhoudingen  
in het grondbezit binnen de Esser Provincielanden worden gemaakt voor het laatstgenoemde 
jaartal, hetgeen in onderstaande alinea’s zal geschieden. Ten aanzien van het grondgebruik is 
een dergelijke benadering eveneens toepasbaar, hetgeen in de volgende paragraaf zal blijken.       

                                                             
674 Siemens, 1962, 117. 
675 Roelfsema, 1928, 93. 
676 Schroor, 1996, 7. 
677 Idem, 9. 
678 Roelfsema, 1928, 93. 
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Afbeelding 8.4: Weergave van de provinciemeiers en de door hen gepachte gronden binnen het Esser provincieland 
in 1732. De percelen, welke toekomen aan de Stad Groningen, de boermarke van Haren, de boeren van Essen en 
particulieren worden als ‘onbekend’ aangeduid. Gebaseerd op de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige 
kloostergoederen’ uit 1732, het notitieboek van rentmeester Thomas van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten 
uit 1730-1736. De Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond.  
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Daarnaast was er een perceel boerland in de buurtschap van Essen gelegen, hetgeen eveneens 
gold voor een particuliere kavel in het bezit van Remmert Hindriks. Daarnaast waren er drie 
percelen land van Roelf Harms in deze buurtschap gelegen, welke naar alle waarschijnlijkheid 
de ‘Rijskampen’ betroffen en in 1650 door de provincie aan de desbetreffende meier verkocht 
zijn. In de marke van Haren was tevens een particuliere kavel in de vorm van een opstrekkende 
heerd gelegen, welke het eigendom betrof van Evert Everts ten Camp. Het naastgelegen land 
is door hem als beklemde meier gehuurd (afbeelding 8.4 en bijlage 19). Daarnaast waren er 
binnen het Esser Nieuwland nog twee particuliere bezittingen gelegen. Het eerste betrof een 
perceel van de wed. Datema, daarnaast bezat mw. Van Eewsum de hoge en de lage dijk op de 
kerspelgrens van Engelbert-Groningen, welke tevens de grens vormde tussen de 
buurtschappen van Esser Nieuwland en Helpman (afbeelding 8.3, bijlage 18 en tabel 8.2). 
 

Eigenaar Juridische status Oppervlakte grazen Verhouding 
Provincie Provincieland 803,0830754 95,20173849 

Stad Stadsland 14,91552365 1,768165493 
Boerland van Haren Markeland 0,766320044 0,090843653 

Boerland Boerland 0,735844593 0,087230931 
Evert Everts ten Camp  

 
Particulier 

17,08002822 2,024757375 
Mw. van Eewsum 2,155579225 0,255533828 

Wed. Datema 2,348558249 0,278410584 
Roelf Harms 2,034961026 0,241235101 

Remmert Hindriks 0,439363963 0,05208454 
9 5 843,5592544 100 

Tabel 8.2: De (blote) eigenaren met hun juridische status binnen de Esser Provincielanden en voormalige klooster-
landen in 1732, inclusief de bijbehorende oppervlakte in grazen en de bezitsverhoudingen.  
 
Daarentegen zijn de verhoudingen der gebruikers van de Esser Provincielanden en voormalige 
kloosterlanderijen in 1732 behoorlijk heterogeen te noemen. In totaal hebben maar liefst zeven-
tien meiers landbouw bedreven binnen dit voornoemde domein (zie afbeelding 8.4 en bijlage 
19). De landerijen, behorende tot de elf grotere boerenplaatsen – van Albert Westerbrink, 
Cornellis Hindriks, Evert ten Camp, Evert Everts ten Camp, H. Hindriks weduwe, Hindrick 
Cornellis, Jan Willems, Roelf Harms, Roelf Pouwels, Lucas Alting en Jacob Popkes Bolhuis – 
waren hoofdzakelijk in de buurtschap Essen en de marke van Haren gelegen, hoewel er mede 
percelen in de buurtschap Helpman waren gesitueerd. Het is typerend dat het tot deze grotere 
erven behorende bezit een verstrooide ligging kent. De kavels waren doorgaans gelegen op de 
top van de Hondsrug nabij de Hereweg, op de flanken bij het oude kloosterterrein en de vlakte 
van het stroomdal richting de Hunze (bijlagen 38 en 40). De tot de zes kleinere hoeven behorende 
gronden van Derk Hendriks, Eppe Bakker, Hendrick Jans, Jan Hilbrants, Wilte Hendriks en J. 
Houtuin lagen in de marke Haren (bijlage 39), Helpman / Essen (bijlagen 38 en 40) en het kerspel 
Engelbert (bijlage 41). De gronden waren hoofdzakelijk in het stroomdal – aan weerszijden van 
de Hunze – gelegen, hoewel er ook enkele kleine percelen op de Hondsrug gesitueerd waren.   
 
Ten opzichte van de situatie in 1596, waarin acht provinciemeiers in het voormalige corpusland 
boerden, hebben enkele splitsingen binnen twee van deze betreffende erven plaats gevonden. 
De plaats van Peter Hopper blijkt in 1732 gebruikt te worden door drie meiers, betreffende 
Albert Westerbrink, Jan Willems en Hendrick Jans. Het erf van Cornellijs Hijlkens is eveneens 
opgedeeld, en wordt gebruikt door de meiers Lucas Alting en Roelf Harms. Kennelijk was de 
vaste beklemming in de periode 1596-1732 nog geen algemeen verschijnsel in het voormalige 
Esser corpusland, gezien verkeutering binnen de erven heeft plaatsgevonden. Deze gegevens 
onderstrepen echter wel dat de vroegere corpuserven tot de grootsten van hun tijd behoorden.  
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Afbeelding 8.5: Weergave van de provinciemeiers en de door hen gepachte gronden binnen het Esser provincieland  
in 1764, vlak voor het plaats vinden van de grootschalige verkoop. De percelen, welke toekomen aan de Stad 
Groningen, de boermarke van Haren, de boeren van Essen en particulieren worden als ‘onbekend’ aangeduid. 
Gebaseerd op de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit 1764, het notitieboek van 
rentmeester Thomas van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten uit 1730-1736. De Chromotopografische Kaart  
des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond.  
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Met de invoering van het ‘reglement reformatoir’ door erfstadhouder Willem IV in 1749 kwam 
er definitief schot in de zaak om tot een structurele sanering van de Statenfinanciën te geraken.   
Alle provinciale plaatsen en bijbehorende landerijen zouden op een nader door de stadhouder 
te bepalen tijdstip worden verkocht. In maart 1764 bracht een speciale commissie tot verkoop 
van de Provincielanden het advies uit om de betreffende goederen af te gaan stoten, gezien de 
economische conjunctuur gunstig stemde (afbeelding 8.5 en bijlage 22). Er werd besloten om een 
kleine verkoping van achttien erven te houden, waarvan zes in het Gorechter kwartier.679 Deze 
bleken allemaal onderdeel uit te maken van de voormalige Esser corpus- en Provincielanden 
en zijn tussen de periode november 1764 en mei 1765 afgestoten (tabel 8.3).680,681  
 
Boerenplaats 
notitieboek 
1721-1734 

Meier 
rekeningenboek 

1732-1733 

Meier 
rekeningenboek 

1764-1765 

Koper 
rekeningenboek 

1764-1765 

Oppervlakte 
boerenplaats 

Verkoopprijs 
boerenplaats 

 
Gorecht 1   

Fol. 31-31v  
Essen 

 

 
Lucas Alting 

 
Meindert Jans 

 
Meindert Jans 

 
74 ¾ gr 13 r 

 
4600 gulden 

 
Gorecht 2   

Fol. 32-32v 
Essen 

 

 
Roelf Harms 

 
Geert Hemmes 

 
Secret. R.B. 
Gockinga 

 
68 ¼ gr 33 r 

 
4300 gulden 

 
Gorecht 3  

Fol. 33-33v 
Essen 

 

 
Jacob Popkes 

Bolhuis 

 
Luitien Bolhuis 

 
Gesw. L. 
Bolhuis 

 
75 ¾ gr 33 r 

 
5130 gulden 

 
Gorecht 4  

Fol. 34-34v 
Essen 

 

 
Roelf Pouwels 

 
Harm Bos 

 
Maj. E.B.T. 

van 
Starkenborgh 

 

 
65 ¾ gr 18 r 

 
3750 gulden 

 
Gorecht 5  

Fol. 35-35v 
Essen 

 

 
Albert 

Westerbrink 

 
Geert Geerts 

 
Geert Geerts en 

S. Strating 

 
47 ¾ gr 49 r 

 
2300 gulden 

 
Gorecht 6  

Fol. 36-36v 
Essen 

 

 
Jan Willems 

 
Roelf Sickess 

 
Raadshr. A.J. 

Terborgh 

 
101½ gr 13 r 

 
3010 gulden 

Tabel 8.3: Overzicht van de zes verkochte boerenplaatsen in het Esser provincieland en het voormalige corpus in 
de periode november 1764 - mei 1765. Vermeld staan de nummers van de betreffende plaatsen volgens het uit 1734 
stammende notitieboek, de meiers uit de rekeningenboeken van 1732-1733 en 1764-1765, de verkoopprijs, de 
oppervlakte en de betreffende koper.  

                                                             
679 Roelfsema, 1928, 97. 
680 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2606, fol. 9-10v, 272v-273v. 
681 Formsma, 1981, 87. 
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Boerenplaats 
notitieboek 
1721-1734 

 

 
Meier 

rekeningenboek 
1732-1733 

 
Meier 

rekeningenboek 
1765-1766 

 
Koper 

rekeningenboek 
1765-1766 

 
Oppervlakte 
boerenplaats 

 
Verkoopprijs 
boerenplaats 

 
Gorecht 7  

Fol. 37-37v 
Essen 

 

 
Hindrik 

Cornellis 

 
Cornelis 

Hindrix (1) 

 
Gesw. 

Hornhuis 

 
51 ¼ gr 53 r 

 
1540 gulden 

 
Gorecht 8  

Fol. 38-38v 
Essen 

 

 
Cornellis 
Hindriks 

 
Cornelis 

Hindrix (2) 

 
Gesw. J. 

Warmolts 

 
72 ¼ gr 32 r 

 
3300 gulden 

 
Gorecht 9 

Fol. 39-39v 
Essen 

 

 
Wilte Hendriks 

 
Albert Wiltes 

 
Sicco Houwing 

 
11 ¾ gr /  
12 gr 5 r 

 
1260 gulden 

 
Gorecht 10 
Fol. 40-40v 

Essen 
 

 
Eppe Bakker 

 
Egbert 

Lammerts wed. 

 
Jan Geerts  

 

 
14 ½ gr 43 r 

 
1630 gulden 

 
Gorecht 11  
Fol. 41-41v 

Essen 
 

 
Jan Popkes 

Houtuin 

 
Gerrit 

Garbrands 

 
S. Houwenk 

 
33 ¼ gr 

 
3910 gulden 

 
Gorecht 13  
Fol. 42-42v 

Haren 
 

 
Evert ten Camp 

 
Jan Pathuis 

 
M.J. Junius 

wed (1) 
 

 
45 ¾ gr 25 r 

 
2830 gulden 

 
Gorecht 14  

Fol. 42-42v - 
Haren 

 

 
Jan Hilbrants 

 
Jan Hilbrands 

 
M.J. Junius 

wed (2) 

 
9 ¼ gr 

 
1000 gulden 

 
Gorecht 15  
Fol. 43-43v 

Haren 
 

 
Hendrick Jans 

 
Hindrik Jans 

 
Jan Westerhoff 

 
134¼ gr 35 r 

 
5075 gulden 

 
Gorecht 16  
Fol. 44-44v 

Haren 
 

 
Evert Everts 

ten Camp 

 
Lucas Jans 

 
Dr. J.H. 

Warmolts 

 
74 gr 

 
2560 gulden 
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Gorecht 16  
Fol. 45-45v 

Haren 
 

 
Harm Hindriks 

wed 

 
M.J. Junius 

wed 

 
M.J. Junius 

wed (3) 

 
52 ¾ gr 50 r / 

52 ¾ gr 

 
2400 gulden 

Tabel 8.4: Overzicht van de tien verkochte boerenplaatsen binnen het Esser provincieland en een gedeelte van het 
voormalige corpus in de periode juli 1765 - januari 1766. Vermeld staan de nummers van de betreffende plaatsen 
uit het 1734 stammende notitieboek, de meiers uit de rekeningenboeken van 1732-1733 en 1765-1766, de 
verkoopprijs, de oppervlakte en de betreffende koper.  
 
Aangemoedigd door het succes van deze verkoping werd door Provinciale Staten besloten om 
op dezelfde weg voort te gaan. In 1765 werd er wederom een verkoping gehouden waarbij 
onder meer de laatste vijf erven in Essen werden afgestoten. Hetzelfde geldt voor de vijf 
boerenplaatsen te Haren, waardoor er wederom een groot gedeelte van het Esser provincieland 
en het voormalige klooster- en corpusland uit de administratie werd geschrapt tussen juli 1765 
en januari 1766 (tabel 8.4).682 
 
De laatste verkoping vond uiteindelijk plaats in het jaar 1766, toen de vijf resterende erven te 
Engelbert werden verkocht.683 Hoewel ze ook tot het kloosterbezit van Jesse hebben behoord, 
is er door gemis van de overige schetskaarten en de ‘Clooster Caart No. 2’ geen reconstructie 
te maken van deze bezittingen.684 Wel wordt er een perceel van één boerenplaats, betreffende 
nr. 34 op de ‘Zesde Esser Schetskaart’ weergegeven, hetgeen uiteindelijk de laatste kavel 
blijkt te zijn geweest, die uit de administratie gestreept werd (tabel 8.5).    
 

 
Boerenplaats 
notitieboek 
1721-1734 

 

 
Meier 

rekeningenboek 
1732-1733 

 
Meier 

rekeningenboek 
1766-1767 

 
Koper 

rekeningenboek 
1766-1767 

 
Oppervlakte 
boerenplaats 

 
Verkoopprijs 
boerenplaats 

 
Gorecht 30  
Fol. 60-60v 
Engelbert 

 

 
Derk Hendriks 

 
Harm Rotgers 

 
L. ten Oever 

wed 

 
26 gr 24 r 

 
2050 gulden 

Tabel 8.5: Overzicht van de laatste verkochte boerenplaats binnen het Esser provincieland en een gedeelte van 
het voormalige corpusland in december 1766. Vermeld staat het nummer van de betreffende plaats uit het 1734 
stammende notitieboek, de meier uit de rekeningenboeken van 1732-1733 en 1766-1767, de verkoopprijs, de 
oppervlakte en de betreffende koper.  
 
Zo kwam er een eind aan het provinciale beheer der voormalige klooster- en corpusgoederen 
van Jesse. Het bezit verdween dan ook uit de publieke administratie en kwam wederom terecht 
in particuliere handen. Daarmee ging in feite het gehele kapitaal dat door particuliere bezitters 
aan het convent was geschonken in de kloostertijd, en na de Reductie door de Staten van Stad 
& Lande was beheerd, weer in private handen over.685 Aan de beklemrechtelijke situatie kwam 
geen eind. De voormalige provincie- en kloosterplaatsen kregen nieuwe eigenaren (afbeelding 8.6 
en bijlage 23), maar de meiers konden na de provinciale verkoop hun bedrijfsvoering voortzetten, 
waarvan enkelen tot koop overgingen en de volle eigendom verkregen (tabel 8.3 en 8.4).686 
                                                             
682 Roelfsema, 1928, 96. 
683 Idem, 97. 
684 RHCGA, toegang nr. 1, inv. nr. 2610, fol. 244v-245. 
685 Formsma, 1981, 87. 
686 Ibidem. 
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Daarnaast zijn de veldnamenkaarten gehanteerd om de relatie tussen het grondgebruik en de 
landschappelijke ligging van de kavels te kunnen duiden, waarbij getracht is om een zonale 
opbouw binnen het terroir aan te tonen. Zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven zijn 
de (micro)toponiemen, hydroniemen en hodoniemen niet van een specifieke tijdsaanduiding 
voorzien. Daarentegen blijken vele op deze kaarten aangegeven elementen te synchroniseren 
met de benamingen van de kavels, wegen en waterlopen, zoals deze in de gehanteerde primaire 
bronnen van de administratie worden aangeduid. Hierdoor kan er toch met een behoorlijke mate 
van zekerheid verondersteld worden dat deze aanduidingen in het jaar 1732 door de gebruikers 
van de landerijen zijn gehanteerd.687  
 

Afbeelding 8.7: Grondgebruik van de Esser provincie- en voormalige kloosterlanden in het jaar 1732. Gebaseerd 
op de ‘Rekening van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ uit 1732, het notitieboek van rentmeester 
Thomas van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten uit 1730-1736. Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 
uit 1905 fungeert als ondergrond.  
                                                             
687 Schreuder, 1971, 9. 
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Afbeelding 8.6: De (volle) eigenaren van de voormalige Esser provincie- en kloosterlanden in december 1766, 
kort na de laatste verkoop. Gebaseerd op de ‘Rekeningen van de rentmeester der voormalige kloostergoederen’ 
uit de jaren 1764-1766, het notitieboek van de rentmeester Van Seeratt uit 1734 en de (schets)kaarten uit 1730-
1736. De Chromotopografische Kaart des Rijks no. 97 uit 1905 fungeert als ondergrond. 
 
8.2.3: Het grondgebruik binnen het Esser provincieland 
 
Over de ontwikkeling van het grondgebruik der Esser provincielanden is slechts een geringe 
hoeveelheid literatuur verschenen, welke hoofdzakelijk (semi)-wetenschappelijk van karakter 
is. Daarentegen bieden enkele primaire bronnen uit de administratie der Provincielanden de 
mogelijkheid om een doorsnede van het grondgebruik in voornoemd domein te vervaardigen 
voor het jaartal 1732. Door de (schets)kaarten, het notitieboek en het rekeningenboek uit het 
voornoemde jaartal te combineren is het mogelijk gebleken om tot een overzicht te geraken.  
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Afbeelding 8.8: Zonale opbouw van de Esser Provincielanden in 1732, met weergave van de (micro)toponiemen, 
hodoniemen, hydroniemen, het grondgebruik en de loop van de Hunze aan de hand van de veldnamenkaarten uit 
de collectie Wieringa. Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 58, 65, 66, 68. 
 
Zone-1: Het stroomdal van de Hunze 
 
Het laagste en natte gedeelte van de Esser Provincielanden wordt gevormd door het Hunzedal, 
dat zich uitstrekt van Esser Nieuwland tot het Oude Zijlmaar (afb. 8.9). De bodem bestaat uit 
kleigronden, hoewel er ook (in mindere mate) venige gronden in het stroomdal zijn gelegen.689  

                                                             
689 Stichting voor Bodemkartering, 1973, Bodemkaart 7 West Groningen. 
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Grondgebruik 
 
Kijkend naar de verhouding in het grondgebruik, dan blijkt dat er een grote hoeveelheid hooi-
land in het stroomdal van de Hunze lag (afbeelding 8.7 en bijlage 20). Grof weg kan een 
indeling tussen het Schuitendiep en de hellingvoet worden gemaakt. Ook op de flank 
bevinden zich enkele percelen hooiland, welke in hoofdzaak langs de oude kwelwaterstromen 
vanaf de Hondsrug richting het riviertje de Hunze zijn gelegen. Daarentegen bevinden zich op 
de voet (tussen het Zijlmaar en de Oosterweg) hoofdzakelijk weilanden en groengronden zoals 
(moes)tuinen, boomgaarden en melkvaalten. Eveneens zijn hier de boerenerven gelegen, veelal 
binnen het oude kloosterterrein. Verder zijn er op de top van de Hondsrug (vanaf de Oosterweg 
tot aan de Hereweg) veel bouwlanden gelegen. De Provincielanden van Essen kennen dan ook 
een duidelijke driedelige opbouw in grondgebruik (bijlagen 38 t/m 41). Het valt op dat er 
weinig gronden voor het telen van akkerbouwproducten worden gebruikt. Door watersnoden zal 
de oppervlakte bouwland in zowel de kloostertijd als het provinciale tijdperk uiteindelijk heel 
gering zijn geweest, de oppervlakte wei- en hooiland daarentegen heel groot.688 Veengronden 
ontbreken binnen deze provincielanderijen. Hoewel er geen direct verband met het grondgebruik 
in de kloostertijd mag worden gelegd, valt het wel op dat tot de uithof te Kropswolde behorende  
gronden van het klooster hoofdzakelijk opstrekkende percelen veenland betroffen. De gronden  
in Drenthe voorzagen in de benodigde akkerbouwproducten, welke in hoofdzaak roggetienden 
betroffen. Het is heel goed mogelijk dat er sprake is van de – in subparagraaf 7.2.4 beschreven 
– synergiewerking tussen het corpusland en de tot de grangiae behorende landerijen om in het 
onderhoud van de kloosterlingen te kunnen voorzien. Daarnaast is het typerend dat er een oude 
eenkenkooi op de flank is gelegen, waarbij de omliggende landerijen als weiland in gebruik zijn. 
Wellicht dat de landerijen tijdens de stichting van de kooi veel natter zijn geweest en als hooiland 
werden gebruikt, aangezien eendenkooien doorgaans in waterrijke gebieden gelegen zijn.  
 
Zonale opbouw 
 
Uiteindelijk kan een driedelige zonale opbouw van Drentse origine in het grondgebruik van de Esser 
Provincielanden worden onderscheiden. Aan de hand van natuurlijke gradiënten zoals deze zich 
in het reliëf, de hydrologie en de bodemopbouw vertalen, valt een duidelijk onderscheid waar 
te nemen tussen het grondgebruik op de Hondsrug, hellingvoet (of flank) en het stroomdal van 
de Hunze, waarbij de (micro)toponiemen, hydroniemen en hodoniemen eveneens een belangrijke 
indicator vormen (afbeelding 8.8, bijlage 21 en tabel 8.6). 
 

Landschapseenheid Grondgebruik Bodemtype Reliëf Hydrologie 
 

Hondsrug 
 

 
Bouwland 

 
Zand 

 
Hoog 

 
↓ 
 

Laag 

 
Droog 

 
↓ 
 

Nat 

 
Hellingvoet 

 

 
Weiland 

 
Veen 

 
Hunzedal 

 

 
Hooiland 

 
Klei 

Tabel 8.6: Zonale opbouw van de Esser Provincielanden in 1732 waarbij de drie landschapseenheden inclusief de 
bijbehorende typen grondgebruik als zones fungeren. Elke zone wordt vormgegeven door een overheersend type 
bodem, reliëf en waterhuishouding. Antropogene invloeden hebben het grondgebruik uiteindelijk doen vormgeven 
op basis van deze factoren. Bron: Stiboka, 1973, Bodemkaart 7 West Groningen.    

                                                             
688 Schreuder, 1971, 11. 
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Ook de aangrenzende veldnaam Etmaat duidt op het gebruik van hooilanden, hetgeen evenzeer 
geldt voor de microtoponiemen Vijfmat en Molenmaat.698 De namen Wolriet, Raaitboord, Warfje 
en Elsbos in de oude Hunzemeanders duiden op waterrijke begroeiing van riet, wilgen en elzen. 
De veldnaam Sekbult duidt op de aanwezigheid van zeggesoorten (sek), hetgeen kwelvorming 
van de Hondsrug richting het stroomdal indiceert. Het toponiem Lege duidt op de lage ligging 
van het Hunzedal.699 De toponiemen Hemrik en Esserlaand duiden op de gemeenschappelijke 
weidegronden van de buurtschap, welke aan de grens van het territorium waren gelegen, nabij 
de buurmarke van Haren, het kerspel Engelbert en de buurtschap Helpman.700,701 
 

            
Afbeelding 8.9: Het stroomdal van de Hunze uit het zonale model is gelegen tussen het Esser Nieuwland en het 
Oude Zijlmaar. Het gebied is in 1732 in gebruik als hooiland (geel).  
 
Daarnaast is er een grote schare hydroniemen (waternamen) in het stroomdal gelegen, hetgeen 
duidt op de waterrijke eigenschappen van deze zone. Van oorsprong zou het (oude) Zijlmaar 
een natuurlijke waterloop en grensscheiding hebben betroffen, welke in latere tijden als 
afwateringskanaal en scheepvaartverbinding in gebruik is genomen (zie oorkonden uit 1309 
en 1332).702 Hetzelfde geldt voor de (oude) Schipsloot of Molensloot, hoewel het onbekend is 
of deze waterloop ook als grensscheiding heeft gefungeerd.703 Datgene valt wel te denken van 
de Kibbelsloot, gezien de grenzen van het tot het convent behorende corpusland nota bene 
voor een gedeelte worden afgebakend door deze sloot en de term ‘kibbelen’ aan twist doet 
refereren.704 De Schoefsloot van de Esser Kloosterhof en de Scheepievoart doen denken aan 
het schuiven van schuiten door de eerstgenoemde sloot, waarbij mogelijkerwijs scheepjes binnen 
de sloten hebben kunnen varen.705  

                                                             
698 Schreuder, 1971, 11. 
699 Ibidem. 
700 Elerie et al., 2009, 343. 
701 Spek et al., 2015, 301. 
702 Schönfeld, 1955, 199-200.  
703 Idem, 58; Smit, 1975, 54. 
704 Schönfeld, 1950, 167. 
705 Eigen interpretatie van de auteur, waarbij het woord schuiven in het dialect als ‘schoeven’ wordt vertaald.  
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De landerijen tussen het Schuitendiep en het Zijlmaar bestaan hoofdzakelijk uit ongelijkvormige 
en grotere percelen. De ongelijkwaardigheid van deze kavels kan in verband worden gebracht 
met de natuurlijke afwateringsgesteldheid van het gebied, waarin de Hunzerivier van oudsher 
een grote rol heeft gespeeld en door haar loop bepalend is geweest in de vormgeving van deze 
perceelsscheidingen, welke zich in het slotenpatroon vertalen. De grootte van de kavels kan men 
verklaren uit het gegeven dat de hooilanden lange tijd als onlanden in gemeenschappelijk bezit 
hebben gefunctioneerd, welke beweid werden door ossen en koeien door hun ruwe begroeiing.690  
De meiers hadden de voorkeur om het vee uit de gemengde boerenbedrijven bijeen te drijven 
in de grotere percelen.691 De bekading van het Schuitendiep omstreeks de jaren 1636-1637 moet 
tot herschepping van laaggelegen onlanden met veel wateroverlast in hoogwaardiger hooiland 
hebben geresulteerd. Maar liefst alle kavels zijn in jaar 1732 als hooiland in gebruik binnen de 
landschapseenheid, op enkele onbekend gekarteerde kavels na, welke geen aanduiding hebben 
meegekregen in de administratie. Het drainagepatroon en de perceelsstructuren binnen de Esser 
Provincielanden aan de westzijde van het Schuitendiep zijn geheel op het uitwateringspunt van 
de Oude Schipsloot (thans Molensloot) in de Hunze gericht, welke voor de kolonisatie van het 
dal als natuurlijke uitwateringssloot gefungeerd moet hebben.692 Datgene geldt evenzo voor de 
sloot langs de Noorderzanddijk, welke al in de 12e eeuw moet zijn bekaad.693 De ligging van de 
Harener zijl op de grens van de Noorderzanddijk en het Boermaar (afbeelding 8.10) en de locatie 
van de conventssluis op het uitwateringspunt van de Molensloot in de Hunze doen vermoeden 
dat de landerijen binnen het stroomdal in zowel de klooster- als provincietijd aan wateroverlast 
onderhevig moeten zijn geweest.  
 
Resumerend kan het natte en lager gelegen oostelijke gedeelte der Esser Provincielanden in het 
stroomdal van de Hunze worden gekenschetst als ruw onland, doorsneden door (natuurlijke en 
daaruit voortkomende antropogene) wateren. In dit gebied werd vee geweid en hooi gewonnen, 
waarbij laatste activiteit voornamelijk halverwege de 17e eeuw plaatsvond na verbetering van 
het onland door goede besloting, begreppeling en bekading.694 (Micro)toponiemen, hydroniemen 
en hodoniemen doen dit beeld onderschrijven (afbeelding 8.9).  
 
De Noorderzanddijk, ook wel Waterdijk, Opdijk of Boere hooylaan genoemd, functioneerde 
naast het keren van het Hunzewater en het binnenhalen van het hooi als veedrift voor varkens, 
ossen, koeien, paarden en schapen, en vormde de grens (Esserwal) tussen de boermarke van 
Haren en de buurtschap Essen.695 De Kooiweg, tevens aangeduid als Hooilaan, was gelegen op 
de grens van de buurtschap Helpman, en liep van de flank naar het lager gelegen stroomdal, 
richting de plek van een oude eendenkooi in voornoemde buurtschap. De weg diende volgens 
haar benaming voor het transporteren van de gehooide oogst. Deze hodoniemen (wegnamen), 
welke veelal op de uitgang –laan eindigen, vormen de belangrijkste wegen binnen de zone, en 
staan haaks op het laddervormige skelet waar de structuur van de wegen op de Hondsrug is 
gebaseerd.696 De grens van de oude buurtschap Essen wordt door deze veedriften gemarkeerd.  
 
Het microtoponiem ‘Nadailen’ duidt op verdeelde landen bij het water, maar kan ook op een 
verbastering van madedelen duiden, waarin made de betekenis van hooiland in zich draagt.697  
                                                             
690 Smit, 1975, 59. 
691 Schreuder, 1971, 11. 
692 Smit, 1975, 54. 
693 Schreuder, 1971, 7. 
694 Smit, 1975, 59. 
695 Idem, 58. 
696 Schönfeld, 1950, 167. 
697 Smit, 1975, 59. 
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De oude bewoningskern van de buurtschap Essen wordt in feite door deze natuurlijke welving 
gevormd, waarbij ze als scharnierpunt functioneert richting de aangrenzende weilanden. Deze 
mochten niet te ver van de erven verwijderd liggen, zodat het vee vlot kon worden ingeschaard.709 
De weilanden worden grotendeels vormgegeven door gelijkvormige en grotere percelen. Door 
het gegeven dat de natuurlijke afwatering binnen deze veen- en zandgronden een minder grote 
invloed heeft gehad op de vorming van de percelen dan op de kleigronden in het aangrenzende 
stroomdal, kennen deze kavels een regelmatiger vorm en structuur.710 Desondanks zijn ze relatief 
groot qua oppervlakte, en wel om het vee bijeen te kunnen drijven. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen er meerdere veesoorten zijn gehouden in verband met het sterk gedifferentieerde fysische 
milieu en het belang van de mestproductie voor de bewerking van het akkerland.711 De zode van 
de gronden diende stevig genoeg te zijn om het volwassen vee te kunnen weiden, waardoor de 
landen niet gebaat waren bij te natte condities en een hoge grondwaterstand.712 
 
Voor hooiland zijn deze aspecten van minder groot belang, aangezien de kwaliteit van het gras 
de primaire hoofdreden vormde voor dit grondgebruik. Deze zijn binnen de flank op de plek 
van de oude geulen gelegen en kennen een ongelijkvormige percelering.713 De natuurlijke 
afwatering is namelijk van invloed geweest op de inrichting van de kavels. Er tekent zich dan 
ook een duidelijk gebruikspatroon af op de plek van deze kwelwaterstromen, welke geulen 
door hun nabije ligging in de buurt van het stroomdal eveneens beïnvloed zullen zijn door het 
oprukkende water van de Hunze.714  
 
In de marke Haren zijn de weilanden op de hellingvoet door middel van opstrekkende heerden vorm-
gegeven. Deze achter elkaar gelegen percelen zijn door de privatisering van de woeste gronden 
in de marke rond 1563 aan de gewaarde boeren toebedeeld, waarbij iedere gewaarde agrariër 
tijdens de verdeling recht had op een aandeel naar gelang de grootte van het waardeel.715 Het 
ligt voor de hand dat de binnen de buurtschap Essen gelegen weiden op de flank een hogere 
ouderdom kennen dan de weilanden op de Harener flank, gezien praktisch alle gronden tot de 
corpuslanden van het klooster behoren, en de rationaliteit waarmee de percelen van de Harener 
heerden zijn vormgegeven. Het is echter niet met zekerheid te zeggen tijdens welke periode de 
Esser weilanden in cultuur zijn gebracht, maar naar alle waarschijnlijkheid betreffen het later 
ontgonnen cultuurgronden door de conventslieden, welke vanuit het aangrenzende zandeiland 
te werk zijn gegaan, gezien het vlindervormige esdek reeds uit de periode voor de kloostertijd 
stamt.716 Vermoedelijk zijn de aan het enkeerddek grenzende kampen op de lage zandgronden 
in een later tijdstip bij het esdek aangetrokken, als uitbreiding.717  
 
Ook de hooilanden in de geulstelsels zullen op een later tijdstip door de lieden van het convent 
zijn ontgonnen. Er mag worden aangenomen dat er door de bedijkingen – die reeds vanaf de 
kloostertijd plaatsvonden – een uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond heeft plaatsgevonden. 
Aangewonnen land zal in gebruik zijn genomen als hooiland, nieuw ontgonnen land als weiland, 
terwijl de vrijgekomen weilanden werden omgezet in bouwland.718     
 

                                                             
709 Postma, 1934, 148. 
710 Idem, 150. 
711 Smit, 1975, 58. 
712 Schreuder, 1971, 11. 
713 Postma, 1934, 149-150, 172. 
714 Hendriks et al., 2005, 57.  
715 Acker Stratingh et al., 1868, 89. 
716 Groenendijk & Woldring, 2012, 71. 
717 Schreuder, 1971, 8-9. 
718 Ibidem. 
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Datgene is in ieder geval met zekerheid te stellen voor het Trek- of Schuitendiep, welk kanaal 
omstreeks 1400 na Christus is gegraven en de belangrijkste turfvaart tussen de Veenkoloniën en 
stad Groningen heeft gevormd.706 Daarnaast handelen enkele hydronymen over waterstaatkundige 
kunstwerken zoals de Harener zijl, waar het in de nabije omgeving gelegen perceeltje Overziel 
eveneens naar verwijst. Daarnaast zijn er enkele dijken in de zone gelegen welke de landerijen 
tegen het water van de Hunze dienden te beschermen zoals voornoemde Noorderzanddijk en de 
Hoge & Lage dijk in Esser Nieuwland (kerspelgrens tussen Groningen en Engelbert). 
 

Afbeelding 8.10: Weergave van de ‘Harender zijl’ op de grens van de Noorderzanddijk en het Boeremaar en de 
sluis van het convent op het uitwateringspunt van de Molensloot in de Hunze.  
 
Zone-2: De hellingvoet van de Hondsrug 
 
Het middelhoge en matig vochtige gedeelte van de Esser Provincielanden wordt gevormd door 
hellingvoet of flank van de Hondsrug, welke zich tussen laatstgenoemde landschapseenheid 
en het stroomdal van de Hunze in begeeft. Het gebied strekt zich uit van het Oude Zijlmaar en 
het Noortveld tot de Oosterweg en Kerklaan (afbeelding 8.11). De bodem bestaat uit veengronden, 
hoewel er ook (in mindere mate) verspoelde zandgronden en enkele cultuurdekken op hoger 
gelegen dekzandgronden in deze brede overgangszone zijn gelegen.707 Daarnaast lopen er 
twee oude smeltwatergeulen door het terrein, waarbinnen gekanaliseerde afwateringssloten 
richting het dal van de Hunze zijn gelegen.  
 
De cultuurdekken bevinden zich op de plek van een zandrug, welke als een soort van eiland 
tussen het natte en lage Hunzedal en de hoge en droge Hondsrug is gesitueerd.708 De oude hoven 
zijn gelegen op deze kern. De omliggende percelen zijn zeer kleinschalig van aard en kennen 
een geconcentreerde ligging binnen het vlindervormige esdek. Deze waren hoofdzakelijk als 
boomgaarden, (moes)tuinen en melkvaalten in gebruik, op enkele kleine percelen akkerland na.  
                                                             
706 Van den Broek, 2011, 109-111. 
707 Stichting voor Bodemkartering, 1973, Bodemkaart 7 West Groningen. 
708 Groenendijk & Woldring, 2012, 68. 
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Resumerend kan de brede middenflank van de Esser Provincielanden op de hellingvoet van de 
Hondsrug door zijn middelhoge ligging met doorgaans vochtige waterhuishouding en zandige 
veenbodems getypeerd  worden als een zone met – omstreeks het midden van de 16e eeuw door 
de verdeling van de woeste gronden in de marke van Haren – ontgonnen – heidevelden, venen 
en kampen, welke in gebruik waren als weideland en begrensd werden door vele houtwallen en 
singels.723 Twee smeltwaterstromen doorsneden de flank.724 Langs de geulen tekenden zich 
duidelijk gebruikspatroon af in de vorm van de hooilanden, welke vanaf de bedijkingsperiode 
ontgonnen moeten zijn.725 De binnen het zandeiland gelegen cultuurdekken zijn hoofdzakelijk 
als (moes)tuin en boomgaarden en incidenteel als bouwland in gebruik, welke – net zoals de 
melkvaalten – in dienst staan van de gemengde boerenerven, welke binnen de marke Haren op 
de flank langs de driften zijn gelegen en daardoor onderdeel van de ladder-structuur uitmaken. 
De (micro)toponiemen, hydroniemen en hodoniemen doen dit beeld onderschrijven (afb. 8.11). 
 
Het (micro)toponiem Olle hof, dat gelegen is binnen de plek van de vroegere kloostergracht, 
duidt op de oudste bewoningskern van Essen waar huisakkers in een krans omheen zijn gelegen.726 
Hoppentoene duidt op de verbouw van hop voor het bereiden van bier, terwijl ‘Clooster Caart 
No. 1’ van H. Teijsinga (uit 1732) veelvuldig spreekt over de aanwezigheid van (moes)tuinen 
(Moesacker, Heemtje), boomgaarden (Keukenhof) en melkbochten (deels omheinde ruimte in 
nabijheid van de boerderij waar het vee werd gemolken en samengedreven).727,728  
 
Om deze oude kern zijn de kampen gelegen. Ze behoorden niet tot de oude bewoningskern, 
maar betroffen de later in cultuur gebrachte landerijen. Gemeenschappelijke heidevelden 
werden als woeste gronden ontgonnen, omheind en door individuele boeren in gebruik 
genomen.729 Enkele veldnamen wijzen op de eertijdse aanwezigheid van deze onverdeelde 
percelen. Het uit 1563 daterende document over de markeverdeling in Haren noemt het 
Mickelvelt (Mickel = mekel = klein) en het naastgelegen Noordveld onverdeelde 
gemeenschappelijke heidegronden.730 Boerlanden duiden op onverdeeld markebezit.731  
 
De kampen waren hoofdzakelijk als weilanden in gebruik, hoewel er enkele na de periode van 
bedijking zijn omgezet in bouwlanden door aanwinst van nieuwe weidegrond en hooiland. De 
Noorder- en (Middenste) Zuiderkamp, welke zowel ten noorden en oosten van de Olle hof zijn 
gelegen, hebben waarschijnlijk twee van deze exemplaren betroffen.732 Het Ruivenstukkie en het 
Roggenstukkie vallen eveneens in deze categorie in te delen, welke kampen voor de verbouw 
van gele herfstknolraapjes (ruiven) en rogge moeten zijn aangewend.733 Het Kalverkaampie, dat 
zuidelijk van de oude bewoningskern is gelegen, moet gediend hebben voor het inscharen van 
kalveren.734 Het Hoogkampje zal genoemd zijn naar de hoge ligging vanwege haar jonge naam, 
terwijl er op de Rieskamp rijshout werd opgekweekt om vlechtwerk voor de afscherming van 
de tuinen te produceren.735  
 
                                                             
723 Smit, 1975, 58-59. 
724 Hendriks et al., 2005, 27. 
725 Schreuder, 1971, 9. 
726 Smit, 1975, 61. 
727 Schönfeld, 1950, 80. 
728 Idem, 130. 
729 Smit, 1973, 96; Elerie et al., 2009, 344. 
730 Acker Stratingh et al., 1868, 89. 
731 Smit, 1973, 85. 
732 Schreuder, 1971, 10. 
733 Schönfeld, 1950, 23, 74, 79. 
734 Idem, 98. 
735 Schreuder, 1971, 10; Schönfeld, 1950, 71. 
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Afbeelding 8.11: De hellingvoet van de Hondsrug uit het zonale model is gelegen tussen de Oosterweg en het 
Oude Zijlmaar binnen het Esser territorium, terwijl het in de marke van Haren gelegen gebied door de noordzijde 
van het Noordveld en de Kerklaan wordt begrensd. Het gebied is in 1732 hoofdzakelijk in gebruik als weideland 
(groen), hoewel zich eveneens hooilanden (geel) langs de oude smeltwatergeulen bevinden. Op het zandeiland in 
de omgeving van de kloostergracht zijn de (moes)tuinen en boomgaarden gelegen (bruin), terwijl er tevens kleine 
akkertjes in het domein zijn gelegen (wit).  
 
Binnen het in de marke van Haren gelegen provincieland op de hellingvoet waren twee wegen 
gelegen, welke beide een noord-zuid verbinding kenden. Ze functioneerden als driften om het 
vee uit de nabij gelegen boerderijen richting de wei- en hooilanden in het laaggelegen stroomdal 
te kunnen geleiden en te weren van de op de Hondsrug gelegen akkerbouwcomplexen. In feite 
vormden de driften de intermediair tussen de voornoemde landschapseenheden. Het betroffen 
de Achterweg (Kerklaan) en de Oosterweg, die in verbinding stonden met de Noorderzanddijk.719 
Tezamen vormden ze de ‘stijlen’ binnen de ladder-structuur, terwijl de ‘dwarsregel’ binnen het 
wegenpatroon werd gevormd door de Bolhuissteeg (afbeelding 8.12).720 
  
Ook in de buurtschap Essen lijkt zich een dergelijke ladder-structuur te hebben begeven, ware 
het niet dat deze bewering nooit met zekerheid is aangetoond en daarom een aanname betreft. 
De Oosterweg en het Zultenwegje zullen de noord-zuid georiënteerde stijlen gevormd hebben, 
waarbij laatstgenoemd pad een wegverbinding met de Kooiweg te Helpman heeft gekend.721  De 
Hogeweg (Esserweg) en Lageweg zullen mogelijk als dwarsregels in het skelet gefunctioneerd 
hebben en reeds in de periode van de kloostertijd hebben bestaan (afbeelding 8.12).722    

                                                             
719 Smit, 1975, 58-59. 
720 Hendriks et al., 2005, 27. 
721 Schreuder, 1971, 9. 
722 Ibidem. 
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De oude geulen zullen nog lange tijd een brakwatermilieu hebben gekend, doordat het zoete 
kwelwater van de Hondsrug in contact kwam met het zoute water dat vanuit de Hunzerivier 
werd aangevoerd.742 Deze gronden zijn hoofdzakelijk als hooilanden in gebruik geweest, 
waarop de veldnamen De Zulten (zout) en Onlanden (moeras, nat en laag gelegen land) 
duiden.743,744 Ook de naam Meulenmaten duidt op het gebruik van hooiland binnen de geul. Het 
nabij gelegen Meulenbaargie op de grens met Helpman zal een verhoging hebben betroffen, 
waar in het verleden een molen was gesitueerd.745 Aan de sloten zijn geen hydroniemen 
toegekend, hoewel het mogelijk zou kunnen zijn dat de zuidelijk van de Olle hof gelegen geul 
de Oldensloot uit de oorkonde van 1483 betreft. Hörn duidt op een stuk land dat in een hoek is 
gelegen.746   
 
Het hodoniem Oosterweg duidt op de oostelijke ligging ten opzichte van de Achterweg in de 
richting van het stroomdal.747 Ze vormt de verbinding tussen de flank en de Oosterhaar. Deze 
weg is in een later stadium aangelegd dan de oude verbindingsweg Groningen-Haren-Onnen. 
De Achterweg dateert dan ook uit een ouder stadium, welke op haar beurt vernoemd zal zijn 
naar de ervoor gelegen Rijksstraatweg of Hereweg.748 Het Zultenwegje zal vernoemd zijn naar 
het betreffende toponiem waarbinnen dit oorspronkelijke zandpad is gelegen, terwijl de Hoge 
weg en Lage weg vermoedelijk zijn vernoemd naar de hoogteligging van de beide paden.749  
 
Zone-3: Top van de Hondsrug 
 
Het hoogste en droogste gedeelte van de Esser Provincielanden wordt gevormd door de top van 
de Hondsrug, welke zich binnen de buurtschap Essen uitstrekt van de Hereweg tot de Oosterweg, 
en zich in de marke van de Hereweg tot de Kerklaan begeeft (afb. 8.13). De bodem bestaat uit 
pleistocene zandgronden hoewel er ook (in mindere mate) keileem aan het oppervlak is gelegen.750 
 
De kavels bestaan uit kleine en rechthoekige akkerrepen die in regelmatige stroken verdeeld zijn 
en gescheiden worden door hakhoutwallen.751 De strookvormige percelen liggen bijeen in de 
zogenaamde ‘Esserkamp’, ‘Bovenwant’ of Holten, welke behoren tot de grotere hoeven in de 
buurtschap. Ze kennen een opstrekkend langwerpig karakter en zijn evenredig verdeeld onder de 
verschillende plaatsen. Het gelijkwaardige karakter van deze kavels moet het resultaat van een 
kampontginning zijn geweest, waarvan de naam Esserkamp doet getuigen.752 Door het proces van 
bekamping verdween de collectieve toegang tot de landerijen en nam het besloten individuele 
bezit toe. De percelen zullen daarom een relatief kleine oppervlakte hebben gekend, gezien tot 
splitsing van de onverdeelde woeste grond is overgegaan.753 Omstreeks het jaar 1550 moeten de 
landerijen in het stroomdal van de Hunze een betere afwatering hebben gekend. Het aanleggen 
van dijken en een uitgebreide besloting zullen hier debet aan zijn geweest. Het is aannemelijk 
dat de onlanden door de impulsen en transformaties in hooilanden en weilanden zijn omgezet.  

                                                             
742 Groenendijk & Woldring, 2012, 71; Hendriks et al., 2005, 57. 
743 Schreuder, 1971, 8. 
744 Schönfeld, 1950, 44. 
745 Idem, 153. 
746 Elerie et al., 2009, 344. 
747 Smit, 1975, 58. 
748 Ibidem. 
749 Eigen interpretatie van de auteur. 
750 Stichting voor Bodemkartering, 1973, Bodemkaart 7 West Groningen. 
751 Smit, 1975, 66, 71. 
752 Postma, 1934, 4; RHCGA, toegang. nr. 172, inv. nr. 155. 
753 Smit, 1975, 77. 
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De Kooikampen zullen verwijzen naar de locatie van de oude eendenkooi. Biezen waren veentjes 
die geleidelijk aan tot grasland zijn verland. Wellicht dat de Bieskampen een kampontginning 
van oud veenland betreffen, gezien deze richting het stroomdal van de Hunze zijn gelegen.736  
 
Binnen de opstrekkende heerd bevinden zich ook enkele kampnamen zoals de Polkampen, die 
zich op hoger gelegen zandkoppen (pollen) in het veen hebben bevonden.737 De 
Achterhoeskamp en de Tegenhoeskaamp duiden op de nabije ligging van de gronden in de 
buurt van een boerderij. De Grootskaamp en Jochumskaamp zullen duiden op de namen van de 
(vroegere) gebruikers.738 
 
Eveneens keert de benaming -ven veelvuldig terug in de (micro)toponiemen. Het betreffen de 
gemeenschappelijke weilanden.739 De Pelsvennen zouden een ruige begroeiing hebben gekend, 
hoewel deze landerijen ook in het onderhoud van de kleding voor de geestelijken (pels) zouden 
hebben kunnen voorzien.740 Eveneens zou het toponiem kunnen duiden op de aanwezigheid van 
trilveen, gezien het Middelnederlandse woord ‘pels’ duidt op een ‘laag van ineengestrengelde 
waterplanten’. Het Zwienven moet een laaggelegen weiland hebben betroffen voor het weiden 
van zwijnen.741  
 

Afbeelding 8.12: Wegenpatroon op de hellingvoet van de Hondsrug, met weergave van de tot de ladder-structuur 
behorende driften in de marke van Haren en de buurtschap Essen in 1732. De grens tussen beide territoria wordt 
gevormd door de Noorderzanddijk.  
                                                             
736 Schönfeld, 1950, 93; Smit, 1975, 83. 
737 Elerie et al., 2009, 346; Schönfeld, 1950, 83 
738 Eigen interpretatie van de auteur. 
739 Schreuder, 1971, 7. 
740 Schönfeld, 1950, 172. 
741 Smit, 1975, 57-58. 
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De Esserberg zal vernoemd zijn naar het gegeven dat ze de hoogste ligging op de Hondsrug van 
circa 7,5 meter (in de zone) kent.764 De ligging van de Hereweg, welk hodoniem synoniem staat 
voor aanduiding van de Rijksstraatweg, heeft vermoedelijk als zeer lange veedrift gefunctioneerd 
en zal de bovenste stijl van de kenmerkende ladder-structuur hebben gevormd.765 Het kloosterpad 
en de Esserweg (of Hoge weg) hebben waarschijnlijk gediend als dwarsregels tussen de op de 
flank gelegen Oosterweg, waarmee het skelet zijn definitieve omvang verkreeg. Wellicht wordt 
het kloosterpad gevormd door het voetpad, zoals dat in de oorkonde uit 1483 wordt vermeldt.766     
 
Er ontbreken noemenswaardige hydroniemen binnen de zone, doordat de bouwten op de hoge 
en droge gronden werden aangelegd.767  
 

Afbeelding 8.13: De top van de Hondsrug uit het zonale model binnen het Esser territorium is gelegen tussen de 
Oosterweg, het Kloosterpad, de Hoge weg en de Hereweg. Het in de marke Haren gelegen gebied wordt begrensd 
door de Hereweg, het Kloosterpad en de Kerklaan. Het gebied is in 1732 hoofdzakelijk in gebruik als bouwland (wit), 
hoewel zich eveneens weilanden (groen) binnen de kampen bevinden.  
 
8.3: Conclusie 
 
Na het plaatsvinden van de Reductie in 1594 is bepaald dat de gereformeerde godsdienst als 
enige religie in de provincie Groningen mocht worden uitgeoefend, waardoor de geestelijke 
status van het convent werd opgeheven. Het kloosterbezit van Jesse werd overgeheveld naar de 
Staten-Generaal, welke de goederen zou gaan beheren in de oude toestand zoals deze aan haar 
waren toegekomen. In 1595 werd het voormalige kloosterbezit geschonken aan de Staten van 
Stad & Lande. Het bezit diende voor het onderhoud van de scholen en geestelijken gebruikt te 
worden, waarop deze seculiere instelling diende toe te zien.  

                                                             
764 Elerie et al., 2009, 340; Schönfeld, 1950, 37; Hendriks et al., 2005, 57. 
765 Smit, 1973, 95. 
766 Hendriks et al., 2005, 27, 32. 
767 Postma, 1934, 148. 
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Doordat de hooiwinning op de in cultuur gebrachte onlanden zal zijn verbeterd, moet er een 
toename van stalmest hebben plaatsgevonden, waardoor de boeren in Haren en Essen in staat 
waren om de heidevelden te ontginnen.754 Bij de verdeling van de woeste gronden in 1563 
worden ook de op de top van de Hondsrug gelegen Holten gesplitst. Er blijken kavels af te 
zijn gekampt, hoewel er ook gronden ‘woest ende ongeroodet’ bij liggen.755 De ontginning 
van deze woeste heiden en bossen moet via het drieslagstelsel plaatsgevonden hebben. Na 
deze gronden twee jaar lang geploegd en bemest te hebben, zullen de boeren(meiers) haver en 
aansluitend winterrogge hebben verbouwd, waarna een periode van braaklegging in de zomer 
volgde. Het verbouwen van boekweit behoorde eveneens tot de mogelijkheden. In de periode 
van dries kwam de heide weer terug, waarna dezelfde procedure weer toegepast werd. Op de 
lange duur ging het gras de heide verdringen.756 In 1732 waren de gronden binnen de zone in 
gebruik als schraalland voor de akkerbouw.  
 
Resumerend kan het hoge en droge gelegen gedeelte van de Esser Provincielanden op de top 
van de Hondsrug met zijn lemige en fijne zandbodems getypeerd worden als een zone met 
gemeenschappelijk gebruikte heidevelden en bossen, welke door de verdeling van de woeste 
gronden in de marke van Haren omstreeks het midden van de 16e eeuw door de ontginningen 
moeten zijn getransformeerd tot een kampenlandschap. De smalle strookvormige kavels zijn 
in het provinciale tijdperk hoofdzakelijk in gebruik geweest als bouwlanden, welke door het 
individuele karakter werden begrensd door hakhoutwallen. De Clooster Caart No. 1 laat zien 
dat boekweijt, haver en rogge in 1732 de overhand hadden, hoewel er ook gronden in gebruik 
waren als weiland.757 De van toepassing zijnde (micro)toponiemen, hydroniemen en hodoniemen 
doen dit beeld onderschrijven (afbeelding 8.13).  
 
Op de gehele top van de Hondsrug laat zich het (micro)toponiem Holten gelden. Deze zandige 
gronden waren voor de ontginningen in gebruik als voor het vee afgesloten bossen, waar bouw-
hout werd geoogst. Als in de herfst de grondwaterspiegel in het lagere gedeelte van de flank 
en het stroomdal steeg, werd er in de buurt van deze gebruiksbossen geweid.758 Het uit 1337 
stammende toponiem ‘Harerbusck’ duidt op een bosrijk gebied.759 In het uit 1563 daterende 
verslag worden de Holten als woest gebied met bos en ruwe weide aangeduid. De veldnaam 
Harener Holt verwijst naar de bosweiden en heidevelden in de Harener marke.760 Esserveld zal 
duiden op gemeenschappelijke veldgronden (voornamelijk heide) in de buurtschap Essen.761     
 
De veldnamen met het achtervoegsel -kamp duiden op het proces van bekamping waarmee de 
(individuele) ontginningen van de collectieve bosweiden en de heidevelden gepaard gingen.762 
Het toponiem Esserkamp zal waarschijnlijk verwijzen naar de ontginning van het tot de klooster- 
en provinciemeiers van Essen behorende gedeelte van de Holten. Het Jan de Grootskampie zal 
duiden op de ontginning door of het bezit van een particulier, hetgeen eveneens geldt voor de 
Kooimanskamp. De Noorderkamp is zeer vermoedelijk genoemd naar haar ligging, terwijl de 
Hardenbergskamp wellicht duidt op het moeilijk bewerkbare karakter van de harde grond door 
aanwezigheid van keileem.763  
                                                             
754 Smit, 1975, 75-76. 
755 Acker Stratingh et al., 1868, 119. 
756 Smit, 1975, 79; Schreuder, 1971, 10. 
757 RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6. 
758 Smit, 1975, 61. 
759 Hendriks et al., 2005, 57. 
760 Acker Stratingh et al., 1868, 92. 
761 Eigen interpretatie van de auteur. 
762 Smit, 1975, 77. 
763 Schönfeld, 1950, 61. 
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Met de invoering van het ‘reglement reformatoir’ in 1749 kwam er definitief schot in de zaak 
om tot een structurele sanering van de Statenfinanciën te geraken. Alle provinciale plaatsen en 
bijbehorende landerijen zouden op een nader te bepalen tijdstip van de hand worden gedaan. 
In de jaren 1764-1766 werden alle 21 erven in het Esser provincieland en het voormalige 
klooster- en corpusland verkocht. Het bezit verdween uit de publieke administratie en ging in 
particuliere handen over. Aan de beklemrechtelijke situatie kwam echter geen eind. De 
voormalige provincieplaatsen kregen weliswaar nieuwe eigenaren, maar de meiers konden na 
de provinciale verkoop hun bedrijfsvoering voort blijven zetten, waarvan enkelen zelfs tot 
koop overgingen. 
 
Kijkend naar de verhouding in het grondgebruik, dan valt het op dat er een grote hoeveelheid 
hooiland is gelegen in het lage en natte stroomdal van de Hunze met haar venige kleigronden. 
Deze percelen zijn als voormalige onlanden vanaf de 16e eeuw gaandeweg in cultuur 
gebracht. Ook op de middelhoge en matig vochtige flank met haar zandige veengronden 
bevinden zich enkele percelen hooiland, welke in hoofdzaak langs de oude smeltwatergeulen 
vanaf de Hondsrug richting het riviertje de Hunze zijn gelegen. Daarentegen bevinden zich 
hoofdzakelijk weilanden op de flank, welke tot de verdeling van de woeste gronden 
hoofdzakelijk als gemeenschappelijke heidevelden in gebruik waren. Ook de (moes)tuinen, 
boomgaarden en melkvaalten waren op de flank gelegen, welke allen tot de boerenerven, 
veelal binnen het oude kloosterterrein, behoorden. Verder zijn er op de hoog en droog gelegen 
top van de Hondsrug met zijn lemige zandgronden veel bouwlanden en enkele percelen 
weiland gelegen, welke tot voornoemde verdeling werden gebruikt als ruwe bosweiden. De 
Esser Provincielanden kennen dan ook een duidelijke driedelige zonale opbouw in 
grondgebruik, waarvan de waterwegen en dijkjes zich hoofdzakelijk in het stroomdal 
bevinden en de laddervormige wegenstructuur op de hellingvoet van de grondmorene is 
gelegen. Het valt op dat er relatief weinig gronden voor het telen van akkerbouwproducten 
werden gebruikt. Door watersnoden zal de oppervlakte bouwland in zowel de kloostertijd als 
het provinciale tijdperk uiteindelijk heel gering zijn geweest, het oppervlak wei- en hooiland 
daarentegen heel groot. Veengronden ontbreken binnen de provincielanderijen.   
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Deze eerste provinciale meiers van de voormalige corpuslanderijen in 1596 huurden het bezit 
volgens de voorwaarden van het oude meierrecht. De verhuur van landerijen en opstallen door 
de eigenaar – de Provincie en voorheen het convent – aan de acht boeren vond plaats middels 
een gewone tijdpachtconstructie. De in het voormalige corpus gelegen plaatsen waren grote 
bedrijven, verreweg de grootste uit hun tijd, en kenden een verspreide ligging van de 
landerijen. Deze waren doorgaans gesitueerd op de top van de Hondsrug, op de hellingvoet en 
de vlakte van het stroomdal richting de Hunze, en kenden een gemengde bedrijfsvoering.  
 
In het jaar 1617 werd een gedeelte van de vervreemde landerijen uit de vroegere klooster-
boedel  afgestaan aan de besturen van de Stad Groningen en de Ommelanden. Vanaf dit 
tijdstip wordt onderscheidt gemaakt tussen de Provincielanden, Stadslanden en landerijen in 
de Ommelanden. Er ging in ieder geval een oppervlakte van 113 grazen aan landerijen in 
Esser Nieuwland over richting de Stadslanden, gezien in 1632 een opdeling van deze percelen 
plaats vindt. In 1699 werden deze bijna allemaal verkocht, waarmee dit voormalige 
kloosterbezit wederom in de handen van particulieren terecht is gekomen. Zeer waarschijnlijk 
heeft (een gedeelte van) deze Stadslanden tot het corpus van het klooster behoord. 
 
In 1629 trad er een belangrijke verandering op met betrekking tot de status van de corpus vrije 
landen zoals deze tot Jesse hebben toebehoord. Waar voorheen het oude meierrecht toegepast 
werd op de rechten en plichten met betrekking tot de (ver)huur, deed vanaf voornoemd jaar 
het beklemrecht zijn intrede. De Staten van Stad & Lande besloten om de behuizingen op het 
land onder het corpus Essen aan zeven meiers te verkopen, en op het systeem van losse 
beklemming over te gaan. Het beklemrechtelijk systeem verankerde zich in de loop van de 
achttiende eeuw stabieler in de pachtpraktijk van de Provincielanden. De losse beklemming 
evolueerde gaandeweg naar het stelsel van vastgelegde beklemming. Ook de Esser 
provincieplaatsen kregen met deze pachtconstructie te maken.    
 
Ofschoon de Staten huiverig bleven om de Provincielanden af te stoten, werden er op gezette 
tijden toch landerijen met bijbehorende opstallen en rechten in de verkoop gezet. Aan het 
begin van de 18e eeuw was het oorspronkelijke kloosterbezit van Jesse in het Gorechter deel 
binnen de adminstratie van de Provincielanden nog grotendeels intact gebleven, de verkoop 
van enkele kleine bezittingen in 1650 en 1694 en het in 1617 afgestane bezit aan 
Stadslanderijen in Esser Nieuwland daargelaten. In 1720 is er echter een rapport uitgebracht 
waarin geadviseerd werd om tot verkoping van alle Provincielanden over te gaan. Dat het 
uiteindelijk nog meer dan 44 jaar ging duren alvorens de eerste Esser provincielanden en 
daarmee voormalige klooster- en corpuslanden werden verkocht, had te maken met het 
gegeven dat er eerst een degelijk administratief systeem moest worden opgezet om een helder 
overzicht van het complete bezit te kunnen verkrijgen. De toenmalige rentmeesters Spanheim 
en Van Seeratt gingen over tot het verbeteren en actualiseren van de administratie. 
Laatgenoemde gaf de cartograaf Teijsinga opdracht om het Esser provincieland binnen het 
kwartier Gorecht in kaart te brengen.  
 
De eigendomsverhoudingen binnen de Esser Provincielanden en voormalige kloosterlanden in 
1732 zijn homogeen te noemen. Provinciale Staten vormden als landheer en rechtsopvolger 
van het convent veruit de grootste eigenaar, door meer dan 95 procent van de gronden in haar 
bezit te hebben. Daarentegen boerden 17 meiers op de Esser Provincie- en voormalige 
kloosterlanden, waardoor de gebruiksverhoudingen behoorlijk heterogeen te noemen zijn. Het 
bezit kent wederom een verstrooide ligging op de top van de Hondsrug, de flank en de vlakte 
van het stroomdal. Er blijkt verkeutering plaatsgevonden te hebben binnen de erven van het 
voormalige corpusland. 
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Hoofdstuk 9 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
9.1: Thema A – Het Gorechter Hunzedal  
 
9.1.1: Conclusies 
 
De geogenese en vegetatie van het Gorechter Hunzedal hebben zich tussen het Elsterien en de 
Late Middeleeuwen in zes verschillende tijdvakken ontwikkeld.  
 
Tijdens het Elsterien (460.000 BP – 420.000 BP) was het onderzoeksdomein met ijs bedekt, 
waardoor de Peelo-Formatie (potklei) werd gevormd. In dit glaciaal kende het landschap een 
door permafrost gedomineerde bodem. Er was sprake van een steppeachtige toendravegetatie.  
 
Het Holsteinien (420.000 BP – 380.000 BP) betrof een interglaciaal. Er bestaan voor dit tijd-
vak echter hiaten in de kennis over de sedimentatie- en vegetatieontwikkeling van het gebied.  
 
Het Saalien (380.000 BP – 130.000 BP) vormde een langdurig glaciaal waarin polaire vegetatie 
overheerste. Het kruiende landijs deponeerde dikke pakketten keileem (Formatie van Drenthe) 
aan het oppervlak. Tevens vormden zich langwerpige en smalle tunneldalen in de gletsjers. Er 
werden grove smeltwatermaterialen afgezet in de holtes, welke de Hondsrug hebben gevormd.  
 
Het Eemien (130.000 BP – 112.000 BP) betrof een interglaciaal. De vegetatie werd in deze 
periode vormgegeven door loofbossen en grasvlakten. Smeltwater deed erosie van de onder-
liggende aardlagen bewerkstelligen, waardoor aan de oostzijde van de Hondsrug een 10 kilo-
meter breed en 50 meter diep oerstroomdal werd uitgesleten. Hierin werden grove zanden uit 
het Laagpakket van Schaarsbergen gedeponeerd. Bij de Koningslaagte brak de stroom door de 
bovengenoemde rug heen. Eveneens werd in dit tijdvak de kiem van de pleistocene Hunze-
rivier gelegd. Door de zee werden zanden en kleien (Eem-formatie) in het stroomdal afgezet.  
 
Het Weichselien (112.000 BP – 11.400 BP) vormde het laatste glaciale tijdvak. Het domein 
werd niet door gletsjers bedekt, maar er deden zich wel polaire omstandigheden in het gebied 
voor. Het kale landschap werd vormgegeven door poolwoestijnen. Door toedoen van de wind 
werd er zand in het stroomdal en op de Hondsrug afgezet, behorende tot de Formatie van Boxtel. 
De Drentsche Aa heeft in dit tijdvak een verbinding met de Hunze gekend. 
 
Na het Weichselien volgde het (huidige) interglaciale tijdvak van het Holoceen (11.000 BP – 
1250 AD). De Hunze transformeerde van een vlechtende naar een meanderende rivier binnen 
een drie kilometer breed stroomdal. Daarnaast deden naald- en loofbossen hun intrede. Vanaf 
het Preboreaal hebben zich hoog- en laagvenen in het zuidelijke en oostelijke deel van het dal 
ontwikkeld, behorende tot de Formatie van Nieuwkoop. In het noordelijke gedeelte hebben zich 
vanaf het Atlanticum mariene kleien en zanden ontwikkeld door zee-inbraken, behorende tot de 
Formatie van Naaldwijk. Het getijdenbekken van de Hunze komt in deze periode tot wasdom, 
waarbij de zeeboezem tussen Leens en Baflo wordt gevormd. Hoewel deze rond het begin van 
de jaartelling verland, blijft de rivier in verbinding staan met de Waddenzee via de 600 tot 800 
AD gevormde Lauwerszee-boezem. Tot omstreeks 1250 AD bleef er sprake van waterstagnatie in 
het stroomdal door turfafgraving, waardoor het Zuidlaardermeer is ontstaan. Uiteindelijk is de 
diepte van het dal tot circa 3 meter gereduceerd, voordat grootschalige menselijke ingrepen in 
de Late Middeleeuwen de aanzet gaven tot de vorming van het cultuurlandschap. 
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De kennis over de opbouw en de ontstaanswijze van de ondergrond en de bovengrond van het 
Gorechter Hunzestroomdal stelt ons in staat om de riviermorfologische ontwikkelingsfasen en 
historische meanderstructuren van de gelijknamige rivier te weer te geven. 
 
De Hunze heeft zich tussen het Eemien en de Late Middeleeuwen twee riviertypen aangemeten 
in het domein, betreffende de vlechtende rivier uit het Pleistoceen en de meanderende rivier uit 
het Holoceen. Laatstgenoemde type is uitvoerig gereconstrueerd in deze scriptie, waardoor er 
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de jongste rivierloop uit het Laat-Holoceen.  
 
Het Gorechter dalsysteem kenmerkt zich door een tweedeling in het gedrag van deze rivierloop. 
Binnen de meandergordel van het laagveenlandschap zijn verhoudingsgewijs veel restgeulen 
gesitueerd. Binnen dit zuidelijke veengebied is sprake van een kleinschalig meanderpatroon. 
De restgeulen komen daarentegen in een geringere mate binnen de voormalige getijdengeul voor. 
Dit noordelijke kleigebied kenmerkt zich door grootschalige meanderstructuren. Er zijn maar 
weinig opengelegen stroomgeulen in het landschap van het zuidelijk veengebied waar te nemen. 
Het noordelijke kleigebied kent daarentegen een groter aantal opengelegen patronen.  
 
Over het dichtslibben van de restgeulen en het ontstaan van de jongste stroomgeulen bestaan 
verschillende zienswijzen. De eerste luidt dat een natuurlijke oorzaak de grondslag voor deze 
ontwikkeling vormt. De restgeulen zouden dichtgeslibd zijn vanaf de Vroege Bronstijd tot de 
Late IJzertijd, terwijl het tweede systeem zou zijn ontstaan tussen de 7e en 9e eeuw. De laatste 
visie luidt dat antropogene invloeden de belangrijkste oorzaken hebben gevormd voor het verlanden 
van de restgeulen, welke proces al sinds de Late Middeleeuwen plaats moet hebben gevonden.  
 
Daarnaast leven verschillende zienswijzen in het vakgebied in hoeverre de afsnijding van de 
jongste meanders uit het tweede systeem aan menselijke of natuurlijke factoren is te wijten. 
Aan de hand van de archivalia over het domein kunnen geen exacte uitspraken worden gedaan 
over deze materie. Vanuit geologisch perspectief wordt gesteld dat een meanderafsnijding van 
100 meter of langer door antropogene ingrepen moet zijn ontstaan.  
 
Als laatst wordt vastgesteld dat de Hunzeloop uit het eerste systeem in het zuidelijke laagveen-
landschap tot de Midden IJzertijd veel westelijker heeft gestroomd in de richting van de Honds-
rug, en zich vanaf dit tijdstip in oostelijke richting heeft verlegd. Hetzelfde principe zou eveneens 
kunnen gelden voor de loop van de voormalige getijdegeul in het noordelijke kleilandschap. 
 
Zoals is gebleken, heeft in dit eerste thema van deze scriptie een overkoepelend onderzoek 
naar de geogenese, bodemkundige opbouw en de riviermorfologische ontwikkeling van het 
Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en Late Middeleeuwen plaatsgevonden, dat aan de 
meest recente – wetenschappelijke – inzichten met betrekking tot het kustgenesemodel en de 
lithostratigrafische indeling voldoet. Er is een brede overzichtsstudie verricht naar de opbouw 
en de ontstaansgeschiedenis van het natuurlijke landschap vanuit het regionale schaalniveau, 
waarin zowel het mariene als het venige gedeelte van het onderzoeksdomein zijn onderzocht. 
 
9.1.2: Aanbevelingen  
 
Dat de geogenese van het Gorechter Hunzedal zijn eigen ontwikkelingsstadia heeft doorlopen en 
geresulteerd heeft in diverse landschapstypen en –eenheden, moge aan de hand van dit onderzoek 
bekend worden verondersteld. Dat de Hunze een dynamische rivier is geweest en allesbehalve 
een statische entiteit in het stroomdal heeft gevormd, is eveneens boven alle twijfel verheven. 
De verbinding met de Drentsche Aa ter hoogte van de Besloten Venen doet hiervan getuigen.  
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Deze geologische processen hebben aan de basis gestaan met betrekking tot de vorming van de 
bovengrond in het Gorechter Hunzedal. Aan de hand van de samenhangende patronen tussen 
de ondergrond, het microreliëf, de bodem, de hydrologie en vegetatie kunnen er 4 natuurlijke 
landschapstypen en 6 bijbehorende -eenheden worden onderscheiden in het onderzoeksdomein. 
 
Het keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug (landschapstype A) wordt vormgegeven 
door de hellingvoet van de grondmorene (landschapseenheid A1). Geomorfologisch wordt ze 
gekenmerkt door glooiingen van hellingafspoelingen, welvingen van dekzanden met cultuur-
dekken en venige laagten. Veldpodzol-, keileem-, bruine enkeerd-, beekeerd-, en laarpodzol-
gronden vormen de bodems. Vanuit hydrologisch perspectief vindt inzijging van regenwater 
plaats, terwijl het grondwater diep beneden maaiveld gelegen is. Potentieel natuurlijke vegetatie 
bestaat uit beuken-eikenbos op de lagere flank en berken-beukenbos op de hogere gronden. 
 
Het laagveenlandschap van de Hunze (landschapstype B) kent twee landschapseenheden. De 
eerste betreft de meandergordel van de rivier (B1). Geomorfologisch onderscheidt ze zich als 
een kronkelend lint door middel van (verlande) meanders en oeverwallen in de stroomgordel 
en knipkleigebieden in de kommen. Koopveen-, weideveen-, waardveen-, liedeerd- en polder-
vaaggronden vormen de bodemtypen. Vanaf de Hondsrug komen ondiepe kwelwaterstromen 
aan het oppervlak. Wilgenstruweel en grote zegges vormen de potentieel natuurlijke vegetatie.  
 
De tweede landschapseenheid wordt gevormd door de venige beekdalvlakte van het rivierdal 
(B2). Geomorfologisch kenmerkt ze zich door een overwegend egaal laagveenpakket waarop 
incidenteel hoogveenkernen zijn gevormd en humeuze kleien zijn gedeponeerd. De bodems 
bestaan uit madeveen- en koopveengronden, daarnaast zijn er moerige podzolgronden waar te 
nemen. In de lagere delen komen kwelwaterstromen aan het oppervlak. Op de hogere flanken 
zouden zich hoogveenkussens begeven, terwijl de potentieel natuurlijke vegetatie in de laag-
vlakte uit berken- en elzenbroekbos zou bestaan.  
 
Het voormalige hoogveenlandschap van Duurswold en Oostermoer (landschapstype C) wordt 
vormgegeven door één landschapseenheid, betreffende het voormalige hoogveengebied (C1).  
Vanuit geomorfologisch perspectief betreft het een laaggelegen vlakke zone die tot de periode 
van grootschalige antropogene ingrepen werd gekenmerkt door hoogveenkussens, laagveen-
vlakten en een zandondergrond. Koopveen- en vlierveengronden vormen de bodems, hetgeen 
evenzeer geldt voor moerige podzol- en veldpodzolgronden. Op hydrologisch vlak is sprake 
van waterstagnatie. De potentieel natuurlijke vegetatie bestaat uit elzenbroekbos op de lagere 
en nattere veengronden en zomer-eikenbos op de hogere en drogere zandgronden.  
 
Het voormalige getijdenlandschap van de Hunze (landschapstype D) bestaat uit twee eenheden. 
De voormalige getijdegeul (D1) is een zone welke gevormd is door de getij- en riviermond-
afzettingen vanuit de Waddenzee. Middels reliëfinversie is de eenheid vanuit morfologisch 
oogpunt hoger komen te liggen dan de naaste komgronden. De kalkarme en knippige polder-
vaaggronden vormen de bodems. Vanuit hydrologisch oogpunt vindt inzijging op de zavelige 
kalkarme poldervaaggronden plaats, terwijl er lichte kwel optreedt aan het oppervlak van de 
knippige poldervaaggronden. Van potentieel natuurlijke vegetatie is geen sprake, indien de 
kommen permanente vernatting vanuit de zeeboezem zouden kennen.  
 
In de landschapseenheid van de voormalige getijdevlakte (D2) bezonken de zwaardere kleien 
en zavels uit de boezem in de lagere kommen. Zware knipgronden en woudeerdgronden doen 
de bodems vormgeven. Beide kenmerken zich door een lichte mate van kwelvorming. Er zou 
essen-iepenbos op de bodems groeien indien sprake is van een geringe mate van vernatting. 
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9.2: Thema B – Het Esser corpus- en provincieland 
 
9.2.1: Conclusies 
 
Er zijn verschillende primaire bronmaterialen voorhanden gebleken om de reconstructie van 
het Esser corpus- en provincieland en de schets van de ontwikkelingen in het grondgebruik en 
het grondbezit voor de beide gebieden vorm te geven. 
 
De archivalische bronnen uit de kloosterperiode (1215-1594) zijn afkomstig uit het Oorkonden-
boek van Groningen en Drenthe en het Kloosterarchief.  Het betreffen negen – deels gekopieerde 
en deels originele – charters. Deze hebben betrekking op de geopolitieke en waterstaatkundige 
aspecten binnen het kloostercorpus van Jesse. Eveneens zijn er vijf rekeningen, een staatboek 
en een notitieboek uit de Provincielanden-administratie beschikbaar gebleken, welke betrekking 
hebben op de provinciale periode (1595-1766).  
 
Het historisch-cartografische materiaal dat voorhanden is, wordt voor het grootste gedeelte vorm 
gegeven door een netkaart en acht schetskaarten uit de administratie der Provincielanden. Deze 
zijn (vermoedelijk) vervaardigd in de periode 1730-1736. De schetskaarten zijn tot het verrichten 
van dit scriptie-onderzoek onontdekt gebleven, omdat ze in het verleden zijn zoekgeraakt. Vijf 
bladen zijn te relateren aan de netkaart. Echter, in het verleden heeft een tweede netkaart bestaan. 
De laatste drie schetskaarten zijn aan dit – verdwenen dan wel verloren – exemplaar te relateren. 
De schetskaarten zouden wellicht als kladexemplaren voor de vervaardiging van de netkaarten 
gefunctioneerd kunnen hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de schetskaarten uittreksels 
betreffen uit een latere periode, welke aan de hand van de beide netexemplaren zijn vervaardigd. 
Daarnaast is de uit het archief van de Provinciale Waterstaat afkomstige manuscriptkaart een 
waardevolle bron gebleken. Het blad stamt uit de periode 1810-1830 en is tot het verrichten van 
dit scriptie-onderzoek eveneens onontdekt gebleven. De waterstaatkundige situatie in het Esser 
Nieuwland en het Helper Oosterhamrik wordt op dit kaartblad weergegeven. De geografische 
positie van het Esser Nieuwland is door middel van deze manuscriptkaart inzichtelijk gemaakt, 
welke locatie tot op heden onbekend veronderstelt werd in het wetenschappelijk vakgebied. 
 
Als laatst is toponymisch bronmateriaal uit de collectie van het Nedersaksisch Instituut voor-
handen gebleken. Vier veldnamenkaarten uit de periode 1965-1966 geven (micro)toponiemen, 
hodoniemen en hydroniemen te Essen, Engelbert, Helpman en Haren (Osbrinken) weer. 
 
Door het verbinden van perceelsnummers, oppervlaktematen, toponiemen en/of meiers uit de 
klooster- en provinciale archivalia met de netkaart en acht schetskaarten, de manuscriptkaart en 
de vier veldnamenkaarten is het grotendeels mogelijk gebleken om zowel het opgeheven Esser 
corpusland (1596) als het Esser provincieland (1732) te reconstrueren. Middels deze kennis is de 
ontwikkeling van het grondgebruik en het grondbezit in de beide gebieden geschetst vanaf de 
oprichting van klooster Jesse in 1215 tot de verkoop van de laatste provincielanden in 1766, 
wederom door voornoemde bronmaterialen op interdisciplinaire wijze met elkaar te verbinden.  
 
Het provincie- en corpusland van Essen hebben een grotere omvang gekend, dan dat er tot op 
heden in het wetenschappelijk vakgebied is aangenomen. Naast de ligging op de Hondsrug en 
bijbehorende flank in Essen, Haren en Helpman, blijkt dit bezit zich eveneens in het stroomdal 
van de Hunze te hebben uitgestrekt tot voorbij de loop van de oude rivier in Esser Nieuwland, 
onder het kerspel van Engelbert.  
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Echter, het blijft ongewis of de Hunze ook een verbinding heeft gekend met haar buurrivier 
aan de oostzijde van het stroomdal, de Fivel. Diepboringen – ter hoogte van het Foxholster-
meer – kunnen nieuwe kennis met betrekking tot het fossiele stroomdradenstelsel tussen de 
Hunze en Scharmer Ae genereren. De ondiepe pleistocene geulen met grove vertakkingen 
tussen de dekzandruggen zouden nader onderzocht kunnen worden om te bezien in hoeverre de 
theorieën van Bos & Van Veen (1930) en Molema & Clingeborg (1996) op waarheid berusten. 
 
Eveneens blijven er lacunes in het wetenschappelijke vakgebied bestaan met betrekking tot de 
locatie en de ouderdom van de dichtgeslibde Hunzelopen uit de laat-holocene periode. Het is 
dan ook aanbevelingswaardig om nader onderzoek te verrichten naar de ligging en de datering 
van deze restgeulen. Hoewel het recente onderzoek van De Ruyter (2015) hier een goede aanzet 
toe heeft gevormd, kunnen meerdere boorraaien op deze vermoedelijke structuren worden gezet. 
De meanderstructurenkaart vormt een betrouwbaar instrument voor het bepalen van deze locaties. 
Via deze weg zullen de bestaande restgeulen beter in kaart kunnen worden gebracht, en doen er 
zich wellicht nieuwe patronen openbaren. Door het verrichten van C14-dateringen is het mogelijk 
om absolute ouderdomsbepalingen aan de veen- en kleilagen te kunnen koppelen, waarmee de 
exacte datering van deze geulen inzichtelijk kan worden gemaakt. Hetzelfde principe is tevens 
toepasbaar op de opengelegen stroomgeulen in het onderzoeksdomein. Weliswaar is de locatie 
van deze geulstructuren bekend, maar bovengenoemde aanpak bied de kans om ook deze lopen 
van een absolute datering te voorzien. 
 
Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is gelegen in het vraagstuk of de afgesneden 
meanders door antropogene of natuurlijke invloeden tot stand zijn gekomen, of dat er wellicht 
een combinatie van beide factoren heeft plaatsgevonden. Gezien de beschikbare archivalische 
bronnen het antwoord schuldig moeten blijven, is het aan te bevelen om boorraaien over deze 
ingekorte geulen te zetten en via C14-dateringen tot een absolute ouderdomsbepaling te geraken 
van de afzettingslagen, waardoor dit vraagstuk wellicht met nieuwe kennis kan worden verrijkt.  
 
Daarnaast is het wenselijk om onderzoek te verrichten naar de verplaatsing van de hoofdgeul 
in het zuidelijk laagveengebied. Waarom de Hunze zich vanaf de Late IJzertijd in oostwaartse 
richting heeft verlegd is onbekend. Dit gegeven roept de nodige vragen op. Hetzelfde principe 
geldt voor de verlande patronen in het noordelijk kleilandschap van de voormalige getijdegeul. 
 
Waar voorgaande aanbevelingen betrekking hebben op vraagstukken binnen het wetenschappelijk 
vakgebied, daar is het onderstaande advies bestemd voor de opdrachtgever van dit onderzoek, 
Stichting Het Groninger Landschap.  
 
Alvorens de ontbrekende schakels van de oude Hunzeloop met elkaar te gaan verbinden – om 
daarmee een zogenaamde  natuurlijke loop van bron tot monding te bewerkstelligen – is het aan 
te raden om waterbouwkundig ingenieurs onderzoek te laten verrichten naar de (on)mogelijk-
heden om het water vanuit het Drentse achterland in de richting van het Lauwersmeer te 
geleiden. Barrières in het stedelijke weefsel van de rivierloop zoals het Eemskanaal, het Van 
Starkenborghkanaal en het Winschoterdiep zullen de afvoer door de stroomdraden richting het 
Reitdiep belemmeren. Datgene geldt evenzeer met betrekking tot het natuurlijke verhang van het 
stroomdal in de Gorechtpolders. Dit aangezien het achtergelegen Drents Plateau in het zuiden 
en de kleistreken in het noordelijke deel van de provincie Groningen een hogere ligging kennen 
ten opzichte van de lager gelegen gronden in het onderzoeksdomein, waardoor de kans op water-
stagnatie – zonder kunstmatige ingrepen in de waterhuishouding toe te passen – aanzienlijk is. 
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De overgeleverde charters aangaande transacties van buiten het corpus gelegen landerijen tonen 
een indirecte relatie met het grondgebruik in het corpusland aan. Akkers en bouwlanden worden 
vaak genoemd in de oorkonden, welke vooral in Drenthe lagen. De percelen in het corpusland 
konden blijkbaar niet voorzien in de leverantie van voldoende akkerbouwproducten. Eveneens 
wordt veelvuldig gesproken over verwerving van opstrekkende percelen veengrond en bossen 
in Kropswolde en omstreken. Er zal zich slechts een geringe hoeveelheid veen in het corpus 
hebben bevonden. Het totale bezit van Jesse in de provincie Groningen (inclusief het 241,62 
hectare tellende corpus) betrof 3173 hectare op het eind van de kloostertijd in 1594. 
 
Door de gereconstrueerde positie en oppervlakte van het Esser provincieland als uitgangspunt 
te nemen, heeft zich gedurende het onderzoek een beeld gevormd van de ontwikkelingen in de 
bezitsverhoudingen en de gebruiksfuncties van het voornoemde gebied tussen de start van de 
gelijknamige administratie in 1595 tot de verkoop van de laatste bezittingen in 1766. 
 
Na het plaatsvinden van de Reductie in 1594 is bepaald dat de gereformeerde godsdienst als 
enige religie in de provincie Groningen mocht worden uitgeoefend. Door dit gegeven werd het  
voormalige kloosterbezit in 1595 toegewezen aan de Staten van Stad & Lande.  
 
De eerste provinciale meiers van het opgeheven corpusland in 1596 huurden het bezit volgens 
de voorwaarden van de gebruikelijke tijdpacht-constructie. De in het opgeheven corpusland 
gelegen plaatsen waren grote bedrijven en kenden een verspreide ligging van de landerijen. 
Deze waren doorgaans gesitueerd op de top van de Hondsrug, op de hellingvoet en de vlakte 
van het stroomdal richting de Hunze en kenden een gemengde bedrijfsvoering.  
 
In 1629 trad er een belangrijke verandering op met betrekking tot de status van de corpus vrije 
landen. Waar voorheen het oude meierrecht toegepast werd op rechten en plichten met betrekking 
tot de (ver)huur, deed vanaf voornoemd jaar het beklemrecht zijn intrede. De losse beklemming 
evolueerde gaandeweg naar het stelsel van vastgelegde beklemming.  
 
Ofschoon de Staten huiverig bleven om de Provincielanden af te stoten, werd op gezette tijden 
toch landerijen met bijbehorende opstallen en rechten in de verkoop gezet. In 1720 is er echter 
een rapport uitgebracht waarin geadviseerd werd om tot verkoping van alle Provinciale landen 
over te gaan. De rentmeesters Spanheim en Van Seeratt gingen over tot het verbeteren en het 
actualiseren van de administratie, en gaven de cartograaf Teijsinga de opdracht om het Esser 
provincieland in kaart te brengen.  
 
De bezitsverhoudingen binnen de Esser Provincielanden in 1732 zijn behoorlijk heterogeen te 
noemen. Het bezit kent wederom een verstrooide ligging op de top van de Hondsrug, haar flank 
en de vlakte van het stroomdal. Er blijkt verkeutering van de erven te hebben plaatsgevonden. 
Kijkend naar de verhouding in het grondgebruik, dan valt het op dat er een grote hoeveelheid 
hooiland is gelegen in het lage en natte stroomdal van de Hunze met haar venige kleigronden. 
Daarentegen bevind zich voornamelijk weiland op de zandige veengrond van de flank. Verder 
zijn er op de hoge droge top van de Hondsrug met lemige zandgrond relatief veel bouwlanden 
en enkele percelen weiland gelegen. Er is dan ook sprake van een driedelige zonale opbouw in 
grondgebruik, waarvan de waterwegen en dijkjes zich hoofdzakelijk in het stroomdal bevinden 
en de laddervormige wegenstructuur op de hellingvoet van de grondmorene is gelegen. 
 
Pas in de jaren 1764-1766 zijn de erven in het Esser provincieland verkocht. Het bezit verdween 
uit de publieke administratie en kwam aan particulieren toe. De meiers konden na de provinciale 
verkoop hun bedrijfsvoering voort blijven zetten, waarvan enkelen zelfs tot koop overgingen.  
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Er mag met een behoorlijke mate van zekerheid worden verondersteld dat het in deze scriptie 
gereconstrueerde Esser provincieland – in de vorm van haar 843,56 grazen en 339,53 hectare 
tellende oppervlakte – tot het corpusland van het convent kan worden gerekend, aangezien dit 
uit 1732 stammende bezit een behoorlijke mate van overlap met het opgeheven corpusland uit 
het jaar 1596 vertoont. Harde primaire gegevens voor het bewijzen van deze stelling ontbreken 
echter. Siemens’ Kloosterkaart 07 West Groningen kan in elk geval met zekerheid aangevuld 
worden binnen de kerspelen van Engelbert, Haren en Groningen, waardoor het tot op heden 
veronderstelde oppervlak van 524½ grazen en 54 roeden uit de boeken kan worden geschrapt.  
 
Het uit 1597 stammende rekeningenboek doet echter wel bewijsmateriaal verschaffen over de 
exacte locatie en omvang van het Esser corpusland. Hoewel het gereconstrueerde corpus uit de 
late kloostertijd in 1596 met haar 600,30 grazen en 241,62 hectare tellende omvang een kleiner 
oppervlak bestrijkt dan het Esser provincieland, blijft het een aanzienlijke uitbreiding. Echter, 
niet alle tot de ‘corpus vrije landen’ behorende goederen bleken geïdentificeerd te kunnen worden. 
Het corpus moet van origine dus een groter oppervlak en locatie hebben bestreken. Het is goed 
mogelijk dat deze niet te identificeren bezittingen oorspronkelijk hebben gelegen binnen het in 
1732 gereconstrueerde provinciebezit. Gezien ook nu de tot het corpus behorende landerijen zijn 
gelegen in Haren, Essen, Esser Nieuwland en Helpman, lijkt deze stelling gerechtvaardigd te zijn. 
 
Met de kennis over de locatie en omvang van het overgeleverde corpus als uitgangspositie, is de 
ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik binnen het corpusland vanaf de kloosterstichting 
in 1215 tot de opheffing van het convent in het jaartal 1594 onderzocht. 
 
Het klooster Jesse is naar alle waarschijnlijkheid gesticht in 1215 na Christus op de plaats van 
een agrarisch bedrijf op het zandeiland van de Hondsrugflank middels schenking van gronden 
en opstallen door een priester uit een adellijk geslacht, waardoor het hart van het corpusland is 
gevormd. Waarschijnlijk heeft haar invulling bestaan uit (semi)-religieuze functies.  
 
In 1245 werd door het convent een aanzienlijk geldbedrag betaald voor de aankoop van een 
erf dat ‘te Jesse’ of Essen gelegen was. Het goed zal een agrarische aanvulling in de periferie 
van het corpus hebben betroffen. Dit gezien de (semi)-religieuze schil binnen de kloostergracht 
reeds tot stand was gekomen. Waarschijnlijk hebben ook in de volgende jaren uitbreidingen 
van het corpus plaatsgevonden. In elk geval kan er ten aanzien van het Esser corpus worden 
aangesloten bij de theorie over de opbouw van de corpora in Noord-Nederland zoals deze in 
de eerste 100 jaar van het bestaan werden geformeerd. 
 
Daarnaast zullen de kloosterlingen vanuit de bewoningskern op het zandeiland perspectieven 
en mogelijkheden hebben gezien om nieuw land aan te winnen in het waterrijke rivierdal van 
de Hunze, waarvan de transformatie van de onlanden tot hoogwaardigere hooilanden rondom 
het Schuitendiep in het provinciale tijdperk getuigd. De vestiging van het complex sluit aan bij 
de algemene theorie over stichtingswijze van Cisterciënzer kloosters, waarbij reeds in cultuur 
gebrachte locaties met mogelijkheden voor ontginningsexpansie als uitgangspunt functioneren.  
 
Dat het convent van Jesse als rechtspersoon een behoorlijk grote mate van autonomie bezat en 
zich binnen haar eigen corpus bezig hield met grondpolitieke kwesties, blijkt uit acht oorkonden 
welke handelen over waterstaatsaangelegenheden en de aanleg van kunstwerken. Er was sprake 
van een zelfstandig opererend bestuursorgaan met betrekking tot beheer van het grondbezit en 
het verbeteren van de waterhuishouding in haar corpusland. 
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Samenvatting 
 
Het Gorechter Hunzedal 
 
Stichting Het Groninger Landschap heeft in 2014 de ambitie geformuleerd om de oude loop 
van de rivier de Hunze in het Gorechter stroomdal te reconstrueren. Voornoemde organisatie 
heeft de auteur van deze scriptie verzocht om fysisch-geografisch onderzoek te verrichten naar 
de geogenetische en bodemkundige opbouw van het Gorechter Hunzedal, waarin mede ruimte 
is gereserveerd voor een studie naar de historische meanderstructuren.  
 
In het landschapshistorische vakgebied heeft tot dusverre geen overkoepelend onderzoek naar de 
geogenese, bodemkundige opbouw en de riviermorfologische ontwikkeling van het Gorechter 
Hunzedal plaatsgevonden dat aan de vernieuwde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van 
het kustgenese-model en de lithostratigrafische indeling voldoet. Doel van dit onderzoek is om 
deze lacune op te vullen. De hoofdvraag van dit eerste scriptiethema – Geogenese, natuurlijke 
landschapsopbouw en historische meanderpatronen van het Gorechter Hunzedal – luidt als volgt: 
 
Welke opbouw en ontstaanswijze kende het natuurlijke landschap van het Gorechter Hunzedal 
tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen op hoofdlijnen en welke riviertypen en historische 
meanderpatronen zijn in dit gebied waar te nemen? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er enkele deelvragen geformuleerd: 
 
1: Welke hoofdlijnen zijn te onderscheiden in de geogenese en vegetatieontwikkeling van het 
Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en de Late Middeleeuwen?  
 
2: Welke natuurlijke landschapstypen en –eenheden komen voor in het Gorechter Hunzedal 
en welke samenhangende patronen tussen de ondergrond, het (micro)reliëf, de bodem, de 
hydrologie en de vegetatie kunnen binnen de betreffende landschapseenheden worden 
onderscheiden?  
 
3: Welke riviertypen en historische meanderstructuren hebben zich ontwikkeld in het 
Gorechter Hunzedal en wat kan worden gezegd over hun (relatieve) ouderdom? 
 
Deze vragen worden beantwoord in drie hoofdstukken. Hoofdstuk twee zet de geogenese en de 
vegetatieontwikkeling van het Gorechter Hunzedal tussen het Elsterien en Late Middeleeuwen 
uiteen. Hiervoor is bureaustudie verricht. Hoofdstuk drie zet de natuurlijke landschapsopbouw 
van het stroomdal uiteen. Naast het verrichten van bureaustudie heeft veldwerk plaatsgevonden.  
Het vierde hoofdstuk zet de ontwikkeling van de verschillende riviertypen binnen het Gorechter 
Hunzedal uiteen. Hiervoor is bureaustudie verricht. Tevens zullen de meanderstructuren uit het 
Laat-Holoceen worden gereconstrueerd en van een (relatieve) datering worden voorzien. Er zijn 
GIS-, (historische) kaart- en luchtfoto-analyses uitgevoerd om tot een reconstructie te geraken. 
Uiteindelijk zijn diverse resultaten en conclusies voortgekomen uit het onderzoek. 
 
Eerst zijn de opbouw en vorming van de ondergrond in het Gorechter Hunzedal onderzocht. 
Tijdens het Elsterien (460.000 BP – 420.000 BP) was het onderzoeksdomein met ijs bedekt, 
waardoor de Peelo-Formatie (potklei) werd gevormd. In dit glaciaal kende het landschap een 
door permafrost gedomineerde bodem en was sprake van een steppeachtige toendravegetatie.  
Het Holsteinien (420.000 BP – 380.000 BP) betrof een interglaciaal. Er bestaan voor dit tijd-
vak echter hiaten in de kennis over de sedimentatie- en vegetatieontwikkeling van het gebied.  
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Zoals is gebleken, heeft er in dit tweede thema van de scriptie een interdisciplinair onderzoek 
naar de ontwikkeling in de bezitsverhoudingen en de gebruiksfuncties van het Esser corpus- 
en provincieland tussen 1215 en 1766 plaatsgevonden, waarvoor een reconstruerende detail-
studie met betrekking tot de locatie en omvang van deze beide gebieden in 1596 en 1732 de 
basis heeft gevormd. Feitelijk vormt deze scriptie de eerste publicatie over de thematiek, welke 
vanuit een integraal en overkoepelend perspectief is vormgegeven, en waarin meerdere primaire 
bronnen en methoden uit diverse vakgebieden zijn verbonden om nieuwe kennis te vervaardigen.  
 
9.2.2: Aanbevelingen 
 
Dat de locatie en omvang van het Esser corpus- en provincieland veel groter zijn geweest en de 
hieruit voortvloeiende ontwikkelingen in het grondgebruik- en bezit als gevolg van dit gegeven 
vanuit een ander perspectief moeten worden bezien, mag door dit onderzoek bekend worden geacht.  
 
Echter, het blijft ongewis welke locatie en oppervlakte het provincie- en corpusland van Essen 
werkelijk hebben gekend. Het verdient de aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar de 
gegevens uit het oudste rekeningenboek (1597) van de administratie der Provincielanden. Zoals 
is gebleken, staan er meer bezittingen onder de post ‘corpus vrije landen’ ingeboekt en werden 
eveneens enkele erven aan de tweede netkaart gekoppeld, welke in dit onderzoek onontdekt zijn 
gebleven. Wellicht kunnen deze bezittingen met hun gebruikers, toponiemen, oppervlaktes en 
pachtprijzen geïdentificeerd worden door de verbindingen met andere rekeningen-, notitie- en 
staatboeken uit voornoemde administratie te leggen. De cartografische reeks (bijlagen 13 t/m 23) 
vormt de basis om eventuele vondsten en aanvullingen in perspectief te plaatsen en te karteren.   
 
Daarnaast is het in dit onderzoek onduidelijk gebleven wanneer de provinciale erven de omslag 
maakten van een losse naar vaste beklemming. Het is wederom aanbevelingswaardig om nader 
onderzoek te verrichten in de rekeningen-, notitie- en staatboeken uit de administratie van de 
Provincielanden, welke in dit onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten omwille van de tijd. 
Deze gegevens zouden helderheid kunnen verschaffen over de processen van verkeutering en 
beklemming in het provincieland. Eveneens is het aan te raden om te onderzoeken wanneer de 
overgang van zetters naar pachters binnen het corpus in de kloostertijd heeft plaatsgevonden, 
gezien het begrip ‘corpusland’ door deze ontwikkeling aan belang heeft ingeboet. Gebrek aan 
primair bronmateriaal doet dit onderzoek bemoeilijken. Doch nieuwe vondsten zijn nooit uit te 
sluiten, hetgeen in deze scriptie is gebleken.  
 
Daarnaast is het aan te bevelen om een vergelijkende studie uit te voeren naar de locatie, omvang 
en ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik van andere kloostercorpora in Noord-Nederland. 
De resultaten uit deze scriptie staan nog teveel op zichzelf, doordat er niet buiten de grenzen van 
het corpus- en provincieland is gekeken. De waarde van deze masterscriptie zou veel beter in 
perspectief kunnen worden geplaatst, door de gegevens en de resultaten te vergelijken met de 
andere corpora uit de voornoemde regio. Hiervoor wordt een mogelijkheid geboden door de in 
deze scriptie gehanteerde methodiek wederom toe te passen. Door de kaarten uit de Atlas van 
de Provincielanden te koppelen aan de rekeningen-, notitie- en staatboeken uit de voornoemde 
administratie en te kijken in hoeverre de onder de corpuslanden geboekte erven met de gebruikers, 
toponiemen, oppervlaktes, pachtprijzen en perceelsnummers synchroniseren, kunnen complete 
kloostercorpora in de provincie Groningen gereconstrueerd worden, waarbij ook de tot de grangiae 
behorende bezittingen kunnen worden onderscheiden. Er valt dus veel meer kennis van waarde 
uit deze voormalige archiefvormer te putten, waarmee een vernieuwde bijdrage aan het 
vakgebied van de historische geografie en de discussie over de klooster- en provincielanden van 
Groningen in het bijzonder kan worden geleverd. 
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Het Esser corpus- en provincieland 
 
De vondst van enkele schetskaarten in het archief van de administratie der Provincielanden door 
de auteur van deze scriptie doet nieuw licht op de locatie en omvang van het Esser corpus- en 
provincieland werpen. Gezien het wetenschappelijke belang van deze vondst is besloten om 
historisch-geografisch onderzoek te verrichten naar de locatie en omvang van het Esser corpus- 
en provincieland en de ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik in deze gebieden.  
 
In het landschapshistorische vakgebied heeft tot dusverre geen interdisciplinair onderzoek 
naar de bezitsverhoudingen en gebruiksfuncties van het Esser corpus- en provincieland plaats 
gevonden. In het wetenschappelijk debat ontbreekt consensus over de geografische locatie en 
omvang van deze landerijen. Doel van dit onderzoek is om deze lacunes op te vullen. De 
hoofdvraag van dit tweede scriptiethema – Reconstructie en ontwikkeling van het grondbezit en 
grondgebruik in het kloostercorpus en provincieland van Essen (1215-1766) – luidt als volgt:  
 
Welke ontwikkeling maakten het grondbezit en het grondgebruik van het Esser kloostercorpus 
tussen 1215 en 1594 door en hoe ontwikkelden de hieruit voortgekomen provincielanden zich 
vervolgens tussen 1595 en 1766? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er enkele deelvragen geformuleerd: 
 
1: Welke primaire bronmaterialen zijn voorhanden om een reconstructie van het Esser corpus- 
en provincieland en een schets van de ontwikkeling in het grondgebruik en –bezit van de beide 
gebieden te kunnen vervaardigen en hoe zijn deze inhoudelijk vormgegeven en samengesteld?  
 
2: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1732 tot 
het Esser provincieland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 1721-
1734 en welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven?  
 
3: Welke percelen, waterlopen, wegen, bouwwerken en kunstwerken behoorden in 1596 tot 
het opgeheven Esser corpusland volgens de administratie der Provincielanden uit de periode 
1597-1734 en welke oppervlaktematen vielen exact aan deze elementen toe te schrijven?  
 
4: Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser corpusland ontwikkeld in de 
geestelijke kloostertijd tussen 1215 en 1594?  
 
5: Hoe hebben het grondbezit en –gebruik zich binnen het Esser provincieland ontwikkeld in 
het seculiere tijdperk tussen 1595 en 1766? 
 
Deze vragen worden beantwoord in vier hoofdstukken. Hoofdstuk vijf analyseert het primaire 
bronmateriaal dat aan deze detailstudie ten grondslag ligt door het verrichten van bureaustudie 
en het uitvoeren van historische kaart-, archivalische- en toponymische analyses. Hoofdstuk zes 
geeft vorm aan de reconstructie van het Esser corpusland (1596) en het provincieland (1732). 
Hiervoor is bureaustudie verricht en hebben archiefonderzoek en GIS-analyse plaatsgevonden. 
Hoofdstuk zeven schetst de ontwikkeling van het grondbezit en –gebruik binnen het Esser corpus 
in de kloostertijd tussen 1215 en 1594 door middel van bureaustudie en archiefonderzoek. Hoofd-
stuk acht beschrijft de ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik in het Esser provincieland 
tussen 1595 en 1766 middels bureaustudie, archiefonderzoek en GIS-analyse. Uiteindelijk zijn 
diverse resultaten en conclusies voortgekomen uit de voorgaande werkzaamheden. 
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Het Saalien (380.000 BP – 130.000 BP) vormde een glaciaal waarin de Hondsrug ontstond en 
polaire vegetatie overheerste. Het landijs deed keileem (Formatie van Drenthe) aan het opper-
vlak afzetten. Het Eemien (130.000 BP – 112.000 BP) betrof een interglaciaal met loofbossen 
en grasvlakten. Smeltwater deed aan de oostzijde van de Hondsrug een 10 kilometer breed en 
50 meter diep oerstroomdal uitslijten, waarin grove zanden (Laagpakket van Schaarsbergen) 
gedeponeerd werden. Tevens werd de kiem van de pleistocene Hunze-rivier gelegd. Door de 
zee werden zanden en kleien (Eem-formatie) in het stroomdal afgezet. In het laatste glaciale 
tijdvak van het Weichselien (112.000 BP – 11.400 BP) werd het kale landschap vormgegeven 
door poolwoestijnen. Door toedoen van de wind werd zand in het onderzoeksdomein afgezet, 
(Formatie van Boxtel). In het interglaciale tijdvak van het Holoceen (11.000 BP – 1250 AD) 
transformeerde de Hunze naar een meanderende rivier in een drie kilometer breed stroomdal. 
Vanaf het Preboreaal hebben zich hoog- en laagvenen ontwikkeld (Nieuwkoop-Formatie), terwijl 
vanaf het Atlanticum mariene kleien (Naaldwijk-Formatie) gedeponeerd zijn door zee-inbraken.  
 
Na het bestuderen van de ondergrond is er onderzocht welke natuurlijke landschapstypen en  
–eenheden in het stroomdal worden onderscheiden op basis van bodemvormende processen. 
Het keileem- en dekzandlandschap van de Hondsrug (A) wordt vormgegeven door de helling-
voet van de grondmorene (A1). Het laagveenlandschap van de Hunze (B) kent twee eenheden. 
De eerste betreft de meandergordel van de rivier (B1). De tweede eenheid wordt gevormd door 
de venige beekdalvlakte van het rivierdal (B2). Het voormalige hoogveenlandschap van het 
Duurswold en Oostermoer (C) is vorm gegeven door één landschapseenheid, het voormalig 
hoogveengebied (C1). Het voormalige getijdenlandschap van de Hunze (D) bestaat uit twee 
eenheden. De voormalige getijdegeul (D1) is een zone welke gevormd is door getij- en rivier-
mond-afzettingen vanuit de Waddenzee. Binnen de eenheid van de voormalige getijdevlakte 
(D2) bezonken de zwaardere kleien en zavels uit de boezem in de lagere kommen.   
 
De kennis over de opbouw van de onder- en bovengrond heeft de basis gevormd voor het onder-
zoek naar de ontwikkelingsstadia en morfologische eigenschappen van de rivier in het stroomdal.  
De Hunze heeft zich tussen het Eemien en Late Middeleeuwen twee riviertypen aangemeten, 
betreffende de vlechtende rivier uit het Pleistoceen en de meanderende rivier uit het Holoceen. 
Het laatste type is gereconstrueerd, waardoor betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan 
over de jongste loop uit het Laat-Holoceen. Ten opzichte van het zuidelijke veengebied nam 
het meanderpatroon richting het noordelijke kleigebied in dynamiek en omvang toe door de 
invloedrijke werking van de zee. Daarnaast heeft de Hunze in het zuidelijke laagveenlandschap 
tot de Midden–IJzertijd veel westelijker gestroomd richting de Hondsrug, en zich vanaf deze 
tijd in oostelijke richting verlegd. Over het dichtslibben van de restgeulen en het ontstaan van 
de jongste stroomgeulen bestaan verschillende zienswijzen. De eerste doet natuurlijke oorzaken 
aan deze ontwikkelingen toeschrijven tot circa 800 na Christus. De tweede stelt de antropogene 
invloeden van de mens vanaf de Late Middeleeuwen centraal. 
 
In de wetenschap blijven er dus lacunes bestaan met betrekking tot de locatie en de ouderdom 
van de dichtgeslibde Hunzelopen uit het Laat-Holoceen. Het is dan ook aanbevelingswaardig om 
nader onderzoek te verrichten naar de ligging en de datering van de restgeulen door het zetten 
van boorraaien en het verrichten van C14-dateringen. Deze kunnen dan beter in kaart gebracht 
worden en van een absolute ouderdomsbepaling worden voorzien. Dit principe is ook toepasbaar 
op opengelegen en afgesneden stroomgeulen. Deze studies kunnen kennis genereren in hoeverre 
natuurlijke en/of antropogene factoren bijgedragen hebben aan verlanding en afsnijding van de 
rivier. Voor de opdrachtgever luid het advies om waterbouwkundig ingenieurs onderzoek te laten 
verrichten naar de (on)mogelijkheden om het rivierwater vanuit Drenthe naar het Lauwersmeer 
te geleiden, alvorens de ontbrekende schakels van de oude Hunzeloop met elkaar te verbinden. 



242 243
243 

 

Bronvermelding 
 
Geraadpleegde archieven 
 
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 
 
Toegang nr. 1, Staten van Stad en Lande, 1594-1798. 
 
- Inv. nr. 719. ‘Groot staatboek van alle deser provincie landen en vaste goederen’ over de 
jaren 1632-1719. Opgemaakt door Andreas Spanheim, rentmeester dezer goederen, 1721. 
 
- Inv. nr. 2291, ‘Rekeningen der goederen van de kloosters Aduard, Trimunt, Cusemer, 
Selwerd, Winsum, Oldenklooster in de Marne, Essen, Geestelijke Maagden Jacobijnen te 
Groningen en de Minderbroeders over de jaren 1597-1605’, betreffende 1597. 
 
- Inv. nr. 2542, ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, betreffende 
1732-1733 (ontv.). 
 
- Inv. nr. 2606, ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, betreffende 
1764-1765 (ontv.). 
 
- Inv. nr. 2608, ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, betreffende 
1765-1766 (ontv.).  
 
- Inv. nr. 2610, ‘Rekeningen van de kloostergoederen over de jaren 1606-1796’, betreffende 
1766-1767 (ontv.). 
 
- Inv. nr. 3165, ‘Notitieboeck van alle provincielanden, sooals zij in de provinciale rekeninge 
in den jaere 1721 bevonden’, met veranderingen, aangetekend door rentmeester Thomas van 
Seeratt in de periode 1721-1734, betreffende het Stadsgebied, Gorecht en beide Oldambten. 
 
Toegang nr. 172, Kloosters in de provincie Groningen. 
 
- Inv. nr. (129), ‘Akte van overdracht door de weduwe Alfgerdis en haar zoons aan het 
klooster van de bona Ebedingonum, afschrift, 1245’. 
 
- Inv. nr. 155, ‘Akte van overeenkomst tussen het klooster en de buren van Haren over het 
gebruik van het voetpad over de Esscherkamp, 1483’. 
 
- Inv. nr. 159, ‘Akte van uitspraak door de pastoor te Haren en Johan Ludekens in een geschil 
tussen het klooster en de buren van Haren over de aanleg van een uitwatering door de 
Esserwal, 1484.’ 
 
- Inv. nr. (160), ‘Akte van uitspraak door de commandeur van Warffum, de pastoor te Bedum, 
Luloff Coenraden en Eltet Lellens in een geschil tussen het Generale Zijlvest en het klooster 
over aanleg van een uitwatering door de Hammerke dijken, afschrift, 1521’. 
 
- Inv. nr. 161, ‘Akte van vergunning door de scheppers van het Generale Zijlvest der Drie 
Delfzijlen aan Wibbe Boerbancks van Zwolle en het klooster tot het graven van een sloot. 
Met afschrift, 1548’. 
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Er zijn verschillende primaire bronmaterialen voorhanden gebleken. Archivalische bronnen uit 
de kloostertijd (1215-1594) zijn afkomstig uit het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe en 
Kloosterarchief, welke negen charters betreffen. Tevens zijn vijf rekeningen, een staatboek en een 
notitieboek uit de Provincielanden-administratie beschikbaar gebleken, betrekking hebbende op 
de provinciale periode (1595-1766). Het historisch-cartografische materiaal bestaat hoofdzakelijk 
uit een netkaart en acht schetskaarten uit de administratie der Provincielanden. Daarnaast is een 
uit het archief van de Provinciale Waterstaat afkomstige manuscriptkaart voorhanden gebleken. 
Deze stamt uit de periode 1810-1830. Als laatst bleken er vier toponymische veldnamenkaarten 
uit de jaren 1965-1966 aanwezig, oorspronkelijk vervaardigd door het Nedersaksisch Instituut. 
 
Het is grotendeels mogelijk gebleken om zowel het opgeheven Esser corpusland (1596) als het 
Esser provincieland (1732) te reconstrueren. Deze gebieden hebben een grotere omvang gekend, 
dan tot op heden in het wetenschappelijke vakgebied is aangenomen. Naast de ligging op de 
Hondsrug en de bijbehorende flank in Essen, Haren en Helpman, blijkt dit bezit zich tevens in 
het stroomdal van de Hunze te hebben uitgestrekt tot voorbij de loop van de oude rivier in Esser 
Nieuwland, onder het kerspel van Engelbert. Het Esser provincieland kent na de reconstructie 
een 843,56 grazen en 339,53 hectare tellend oppervlak, terwijl het corpusland een 600,30 grazen 
en 241,62 hectare tellende omvang kent. Siemens’ Kloosterkaart 07 West Groningen kan met 
zekerheid aangevuld worden binnen de kerspelen van Engelbert, Haren en Groningen.  
 
Met de locatie en omvang van het gereconstrueerde corpus- en provincieland als uitgangspositie, 
is de ontwikkeling van het grondbezit en het grondgebruik in de beide gebieden onderzocht. Het 
klooster Jesse is in 1215 gesticht op de plaats van een agrarisch bedrijf op het zandeiland van 
de Hondsrugflank, waarmee de kern van het corpus is gevormd. De invulling heeft bestaan uit 
(semi)-religieuze functies. In de eerste 100 jaar van het kloosterbestaan zullen uitbreidingen van 
het corpus plaatsgevonden hebben. In 1245 werd namelijk een erf aangekocht, dat een agrarische 
aanvulling in de periferie van het corpus zal hebben betroffen. Tevens hebben de kloosterlingen 
vanuit het zandeiland perspectieven gezien om nieuw land aan te winnen in het natte Hunzedal. 
Daarom is vermoedelijk slechts een geringe hoeveelheid bouwland en veen in het corpus gelegen.  
 
In 1595 werd het voormalige kloosterbezit toegewezen aan de Staten van Stad & Lande. De in 
het opgeheven Esser corpus gelegen plaatsen waren omstreeks 1596 grote bedrijven en kenden 
een verspreide ligging van de landerijen op de top van de Hondsrug, de flank en de vlakte van 
het stroomdal. In 1629 trad er een belangrijke verandering op met betrekking tot de status van 
de pachtverhoudingen in de corpuslanden, gezien het beklemrecht zijn intrede deed. De bezits-
verhoudingen van de Esser Provincielanden in 1732 zijn behoorlijk heterogeen te noemen. De 
percelen kennen een verspreide ligging. De verhoudingen in het grondgebruik tonen een grote 
hoeveelheid hooiland aan in het Hunzedal. Op de flank bevinden zich voornamelijk weilanden. 
Verder zijn op de top van de Hondsrug hoofdzakelijk bouwlanden gelegen. Er is dan ook sprake 
van een driedelige zonale opbouw in het gebied. In de jaren 1764-1766 zijn de Esser provincie-
landen verkocht aan particulieren, waarmee het bezit uit de gelijknamige administratie verdween.   
 
De resultaten van deze scriptie staan nog teveel op zichzelf, doordat niet buiten de grenzen van 
het corpus- en provincieland is gekeken. Daarom is het aan te bevelen om vergelijkende studies 
uit te voeren naar de locatie, omvang en ontwikkeling van het grondbezit en – gebruik van andere 
corpora in Noord-Nederland. De toegevoegde waarde van dit vernieuwende scriptie-onderzoek 
kan beter in perspectief geplaatst worden door de gegevens en de resultaten te vergelijken met 
kloostercorpora uit de bovengenoemde regio. Hiervoor wordt de mogelijkheid geboden door de 
archivalia en historische kaarten uit de Provincielanden-administratie te analyseren, waardoor er 
complete kloostercorpora en grangiae in de provincie Groningen gereconstrueerd kunnen worden. 

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
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- Inv. nr. 162, ‘Akte van overeenkomst tussen het klooster en de buren van Haren over het 
onderhoud van een sloot en afwatering tussen de Esser nieuwe schutsloot en de 
“noerderboem”, 1572’. 
 
- Inv. nr. 163, ‘Akte van uitspraak door de ambtman van Selwerd en de gezworenen in een 
geschil tussen Reynolt Huynge en het klooster over de eigendom van een grenssloot bij 
Esernijeland, 1573’. 
 
Toegang nr. 817, Verzameling kaarten, prenten en tekeningen (RAG). 
 
Inv. nr. 1047/6, ‘Provintie land onder Essen. Blad 6: Kaart van een groot aantal Provincie- en 
enige particuliere landen onder Essen en Haren, samen groot 542,75 gras en 39 roeden. Met 
afzonderlijke vermelding van de grootte der percelen en de namen der gebruikers en 
eigenaren. Met kompasroos en schaalstok. Henricus Teijsinga, 1732-06. Schaal 80 Groninger 
roeden van 14 voeten de roede = 8,1 cm [1:4.050]. 51,5 x 72,5 cm op blad 52,6 x 74,2 cm. 
Pen, inkt en aquarel.’ 
 
- Inv. nrs. 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1719/4, 1719/5. ‘Een 5-tal schetskaarten van een aantal 
provincieplaatsen onder Essen (Haren). 33 x 42 cm, pen. Deze tekeningen betreffen schetsen 
van een gedeelte van blad 6 uit de Atlas der Provincielanden (stamnr. 1047), met 
afzonderlijke vermelding van de grootte der percelen en hun gebruikers.’   
 
- Inv. nr. 1720/1, 1720/2, 1720/3. ‘Een 3-tal schetskaarten van een aantal provincieplaatsen 
onder Essen (Haren). 33 x 41 cm, pen. Betreft percelen liggende ter hoogte van Uilkenham, 
met vermelding der grootte en hun gebruikers’.   
 
- Inv. nr. 3583, ‘Figurative-Kaart van het Esser Nieland en een gedeelte van de Helper 
Hamrik met derzelver schotgevende landen en uitwateringspompen: Met vermelding van de 
namen van de (eigenaren of) bewoners van boerderijen. Getekend door de opzichter bij de 
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Bijlage 3: Geologische dwarsdoorsnede in de voormalige getijdevlakte 
 
 

 
 
 

Geologische dwarsdoorsnede in de voormalige getijdevlakte binnen het vroegere getijdelandschap van de Hunze. 
Bron: https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
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Bijlage 3: Geologische dwarsdoorsnede in de voormalige getijdevlakte 
 
 

 
 
 

Geologische dwarsdoorsnede in de voormalige getijdevlakte binnen het vroegere getijdelandschap van de Hunze. 
Bron: https://www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014. 
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Geologische dwarsdoorsnede in de voormalige getijdevlakte binnen het vroegere getijdelandschap van de Hunze.
Bron: www.dinoloket.nl/node/6331 Geraadpleegd op 20-11-2014.
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Bijlage 4: Microreliëf van een restgeul in de Oeverpolder 
 

 
Microreliëf van een gedeeltelijk verlande restgeul in de Oeverpolder te Noordlaren, gelegen op de grens van de 
Onnerpolder. Het lager gelegen blauwe lint betreft de geoxideerde en ingeklonken geul terwijl de rode patronen 
de hoger gelegen oeverwallen en kronkelwaarden visualiseren. Bron: AHN-2, 2015. 
 
Bijlage 5: Topografisch perspectief van de restgeul in de Oeverpolder 
 

 
Topografisch perspectief van de roze gearceerde verlande restgeul en de blauw gekleurde opengelegen 
stroomgeul. Kaartschaal 1:3.000.  
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Microreliëf van een gedeeltelijk verlande restgeul in de Oeverpolder te Noordlaren, gelegen 
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Bijlage 6: Microreliëf van een restgeul in de Westerbroekstermadepolder 
 

Microreliëf van een (verlande) restgeul in de Westerbroekstermadepolder te Westerbroek nabij de 
Zuiderhooidijk, welke begin jaren negentig van de vorige eeuw is gereconstrueerd. Het lager gelegen blauwe lint 
betreft de geoxideerde en ingeklonken geul terwijl de rode patronen de hoger gelegen oeverwallen visualiseren. 
De witte geul betreft de uitgegraven loop. Bron: AHN-2, 2015. 
 
Bijlage 7: Topografisch perspectief van de restgeul in de Westerbroekstermadepolder 
 

Topografisch perspectief van de blauw gearceerde gereconstrueerde restgeul. Kaartschaal 1:4.000.  
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  Bijlage 6: Microreliëf van een restgeul in de Westerbroekstermadepolder

  Bijlage 7: Topografisch perspectief van de restgeul in de Westerbroekstermadepolder

Microreliëf van een (verlande) restgeul in de Westerbroekstermadepolder te Westerbroek nabij de Zuiderhooidijk, 
welke begin jaren negentig van de vorige eeuw is gereconstrueerd. Het lager gelegen blauwe lint betreft de geoxi-
deerde en ingeklonken geul terwijl de rode patronen de hoger gelegen oeverwallen visualiseren. De witte geul 
betreft de uitgegraven loop. Bron: AHN-2, 2015.

Topografisch perspectief van de blauw gearceerde gereconstrueerde restgeul. Kaartschaal 1:4.000.
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Bijlage 8: Microreliëf van een restgeul in de Onnerpolder 
 

Microreliëf van een gedeeltelijk verlande restgeul in de Onnerpolder te Onnen ten zuiden van het spoor tussen 
Groningen en Bad Nieuweschans. Het lager gelegen blauwe lint betreft de geoxideerde en ingeklonken geul 
terwijl de rode patronen de hoger gelegen oeverwallen visualiseren. Bron: AHN-2, 2015. 
 
Bijlage 9: Topografisch perspectief van de restgeul in de Onnerpolder 
 

Topografisch perspectief van de blauw gearceerde opengelegen stroomgeul en de roze gekleurde verlande 
restgeul. Kaartschaal 1:3.000.  
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  Bijlage 9: Topografisch perspectief van de restgeul in de Onnerpolder

Microreliëf van een gedeeltelijk verlande restgeul in de Onnerpolder te Onnen ten zuiden van het spoor tussen 
Groningen en Bad Nieuweschans. Het lager gelegen blauwe lint betreft de geoxideerde en ingeklonken geul terwijl 
de rode patronen de hoger gelegen oeverwallen visualiseren. Bron: AHN-2, 2015.

Topografisch perpectief van de blauw gearceerde opengelegen stroomgeul en de roze gekleurde verlande restgeul. 
Kaartschaal 1:3.000.
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  Bijlage 10: Gorechter Hunzedal
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NATUURLIJKE LANDSCHAPSTYPEN EN -EENHEDENKAART

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
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Cartografie: ing. M.G.A. Deterd Oude Weme
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B. Laagveenlandschap Hunze - B1. Meandergordel 

B. Laagveenlandschap Hunze - B2. Venige beekdalvlakte

C. Vm. hoogveenlandschap Duurswold-Oostermoer - C1. Vm. hoogveengebied

D. Vm. getijdelandschap Hunze - D1. Vm. getijdegeul

D. Vm. getijdelandschap Hunze - D2. Vm. getijdevlakte

  Bijlage 11: Natuurlijke Landschapstypen en -eenhedenkaart

 
 

 
Type/ 

Eenheid 
 

 
Geologie 

 
Geomorfologie 

 
Bodem 

 
Hydrologie 

 

 
Vegetatie  
historisch 

cultuurlandschap 
 

 
Potentieel 
natuurlijke 
vegetatie 

 
 

A. KEILEEM- EN DEKZANDLANDSCHAP VAN DE HONDSRUG 
 

 
A1. 

Hellingvoet  
 

 
- Boxtel 
- (2 – -2) 
- Drente 

- (-2 – -6) 
- Peelo 

- (-6 – -60) 
 
 

 
Glooiingen van 

helling-
afspoelingen, 

dekzand-
welvingen met 

cultuurdekken en 
venige laagten   

 

 
- Bruine 
enkeerd-
gronden 

- Veldpodzol-
gronden 

- Laardpodzol-
gronden 

- Beekeerd-
gronden 

- Keileem-
gronden 

 

 
- V/VI 

- Inzijging 

 
Kleinschalige 
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Blauw grasland 
(Blauwe Zegge – 
Spaanse Ruiter) 

 
Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Beuken-

Eikenbos (lagere 
flanken) 

 
- Berken-

Beukenbos 
(hogere flanken) 

 
B. LAAGVEENLANDSCHAP VAN DE HUNZE 

 
 

B1. 
Meander- 

gordel 

 
- Holoceen 
- (-1 – -4)   
- Boxtel 

- (-4 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -30) 
- Drente 

- (-30 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -65) 
 

 
Kleiig 

laagveengebied 
met (verlande) 

meanders, 
oeverwallen en 

knipkleigebieden 

 
- Koopveen-

gronden 
- Weideveen-

gronden 
- Waardveen-

gronden 
- Liedeerd-

gronden 
- Poldervaag-

gronden 

 
- I/II 

- Kwel 
 
 

 
 Kleinschalige 
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Voedselrijk 
beekdalgrasland 

(Noordse Zegge – 
Oeverzegge – 

Scherpe Zegge) 
 

Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Wilgen-

struweel met 
Grote Zegges 
(structurele 
vernatting) 

 
- Essen-
Iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
B2. 

Venige 
beekdal- 
vlakte  

 

 
- Holoceen 
- (-1 – -3)   
- Boxtel 

- (-3 – -14) 
- Eem 

- (-14 – -25) 

 
Laagveenvlakte 
met incidentele 
hoogveenkernen 

en humeuze 
kleigebieden 

 
- Madeveen-

gronden  
- Koopveen-

gronden 
- Moerige 

podzolgronden 

 
- II/III 
- Kwel 

 
Kleinschalige  
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Voedselarm gras- 
of hooiland 

 
- Hoogveen-

kussens (hogere 
flanken) 

 
- Berken-
broekbos  

 
 

- Drente 
- (-25 – -50) 

- Peelo 
- (-50 – -65) 

 

(Mozaïek van 
Kleine- en Grote 
Zeggevegetaties) 

 
Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

(middelhoge 
flanken) 

 
- Elzen-
broekbos 

(venige laagten) 
 

 
C. VOORMALIGE HOOGVEENLANDSCHAP VAN HET DUURSWOLD EN HET OOSTERMOER 

 
 

C1. 
Voormalige 
hoogveen-

gebied 

 
- Boxtel 

- (1 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -25) 
- Drente 

- (-25 – -40) 
- Peelo 

- (-40 – -50) 
 

 
Hoogveen-
kussens en 
incidentele 

laagveenvlakten 
met zandige 
ondergrond 

 

 
- Koopveen-

gronden 
- Vlierveen-

gronden 
- Moerige 

podzolgronden 
- Veldpodzol-

gronden 
 

 
- III/IV/V/VI 
- Stagnatie 

 

 
Randveen-

ontginning tot en 
met 17e eeuw 

 
- Brandcultuur op 
hoogveenkussens 

(Boekweit – Spelt) 
 

18e eeuwse 
commerciële 

vervening  
 

- Laagveen met 
legakkers en 

petgaten (Riet – 
Galigaan) 

 
 Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Complex van 
elzenbroekbos 

(venige laagten) 
/ zomer-
eikenbos 
(zandige 
hoogten) 

 
D.    VOORMALIGE GETIJDELANDSCHAP VAN DE HUNZE 
 

 
D1. 

Voormalige 
getijdegeul 

 
- Holoceen 
- (1 – -15)   
- Boxtel 

- (-15 – -20) 
- Eem 

- (-20 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -65) 
 

 
Getij-riviermond-
afzettingen met 

opgeslibde kleien 
en lichte zavels  

 

 
- Kalkarme  

- poldervaag-
gronden 

- Knippige  
- poldervaag-

gronden 
 

 
- III/V/VI 
- Inzijging 

/Kwel 
 

 
Kleinschalige 

ontginningsfase tot 
en met Volle 

Middeleeuwen  
 

- Kweldervegetatie 
(Engels gras – 

Lamsoor – 
Zeekweek) 

 
Essen-Iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
- Geen vegetatie 

(structurele 
vernatting) 

 
 

 
Type/ 

Eenheid 
 

 
Geologie 

 
Geomorfologie 

 
Bodem 

 
Hydrologie 

 

 
Vegetatie  
historisch 

cultuurlandschap 
 

 
Potentieel 
natuurlijke 
vegetatie 

 
 

A. KEILEEM- EN DEKZANDLANDSCHAP VAN DE HONDSRUG 
 

 
A1. 

Hellingvoet  
 

 
- Boxtel 
- (2 – -2) 
- Drente 

- (-2 – -6) 
- Peelo 

- (-6 – -60) 
 
 

 
Glooiingen van 

helling-
afspoelingen, 

dekzand-
welvingen met 

cultuurdekken en 
venige laagten   

 

 
- Bruine 
enkeerd-
gronden 

- Veldpodzol-
gronden 

- Laardpodzol-
gronden 

- Beekeerd-
gronden 

- Keileem-
gronden 

 

 
- V/VI 

- Inzijging 

 
Kleinschalige 
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Blauw grasland 
(Blauwe Zegge – 
Spaanse Ruiter) 

 
Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Beuken-

Eikenbos (lagere 
flanken) 

 
- Berken-

Beukenbos 
(hogere flanken) 

 
B. LAAGVEENLANDSCHAP VAN DE HUNZE 

 
 

B1. 
Meander- 

gordel 

 
- Holoceen 
- (-1 – -4)   
- Boxtel 

- (-4 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -30) 
- Drente 

- (-30 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -65) 
 

 
Kleiig 

laagveengebied 
met (verlande) 

meanders, 
oeverwallen en 

knipkleigebieden 

 
- Koopveen-

gronden 
- Weideveen-

gronden 
- Waardveen-

gronden 
- Liedeerd-

gronden 
- Poldervaag-

gronden 

 
- I/II 

- Kwel 
 
 

 
 Kleinschalige 
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Voedselrijk 
beekdalgrasland 

(Noordse Zegge – 
Oeverzegge – 

Scherpe Zegge) 
 

Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Wilgen-

struweel met 
Grote Zegges 
(structurele 
vernatting) 

 
- Essen-
Iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
B2. 

Venige 
beekdal- 
vlakte  

 

 
- Holoceen 
- (-1 – -3)   
- Boxtel 

- (-3 – -14) 
- Eem 

- (-14 – -25) 

 
Laagveenvlakte 
met incidentele 
hoogveenkernen 

en humeuze 
kleigebieden 

 
- Madeveen-

gronden  
- Koopveen-

gronden 
- Moerige 

podzolgronden 

 
- II/III 
- Kwel 

 
Kleinschalige  
vooroorlogse 

landbouwtechniek 
 

- Voedselarm gras- 
of hooiland 

 
- Hoogveen-

kussens (hogere 
flanken) 

 
- Berken-
broekbos  

 
 

 

 
Grootschalige 

ontginningsfase 
vanaf Late 

Middeleeuwen  
 

- Voedselrijk 
grasland (Grote 
Vossenstaart – 
Oeverzegge – 

Voszegge) 
 

Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering 
 

- Engels raaigras 
  

 
D2. 

Voormalige 
getijde-
vlakte 

 
- Holoceen 
- (-1 – -5)   
- Boxtel 

- (-5 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -35) 
- Drente 

- (-35 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -62) 
 

 
Getijdevlakte met 
kleiige en zwaar 

zavelige 
afzettingen  

 

 
- Knippige  

- poldervaag-
gronden 

- Kalkarme  
- woudeerd-

gronden 
 
 

 
- III/V 
- Kwel 

 
 Kleinschalige 

ontginningsfase tot 
en met Volle 

Middeleeuwen 
 

- Kweldervegetatie 
(Zeekraal → 
incidentele 

vernatting / Geen 
vegetatie → 
structurele 
vernatting) 

 
 Grootschalige 
ontginningsfase 

vanaf Late 
Middeleeuwen  

 
- Voedselrijk 

grasland (Grote 
Vossenstaart – 
Oeverzegge – 

Voszegge) 
 

 Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering 
 

- Engels raaigras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Essen-
iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
- Geen vegetatie 

(structurele 
vernatting) 

 

 
 

- Drente 
- (-25 – -50) 

- Peelo 
- (-50 – -65) 

 

(Mozaïek van 
Kleine- en Grote 
Zeggevegetaties) 

 
Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

(middelhoge 
flanken) 

 
- Elzen-
broekbos 

(venige laagten) 
 

 
C. VOORMALIGE HOOGVEENLANDSCHAP VAN HET DUURSWOLD EN HET OOSTERMOER 

 
 

C1. 
Voormalige 
hoogveen-

gebied 

 
- Boxtel 

- (1 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -25) 
- Drente 

- (-25 – -40) 
- Peelo 

- (-40 – -50) 
 

 
Hoogveen-
kussens en 
incidentele 

laagveenvlakten 
met zandige 
ondergrond 

 

 
- Koopveen-

gronden 
- Vlierveen-

gronden 
- Moerige 

podzolgronden 
- Veldpodzol-

gronden 
 

 
- III/IV/V/VI 
- Stagnatie 

 

 
Randveen-

ontginning tot en 
met 17e eeuw 

 
- Brandcultuur op 
hoogveenkussens 

(Boekweit – Spelt) 
 

18e eeuwse 
commerciële 

vervening  
 

- Laagveen met 
legakkers en 

petgaten (Riet – 
Galigaan) 

 
 Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Complex van 
elzenbroekbos 

(venige laagten) 
/ zomer-
eikenbos 
(zandige 
hoogten) 

 
D.    VOORMALIGE GETIJDELANDSCHAP VAN DE HUNZE 
 

 
D1. 

Voormalige 
getijdegeul 

 
- Holoceen 
- (1 – -15)   
- Boxtel 

- (-15 – -20) 
- Eem 

- (-20 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -65) 
 

 
Getij-riviermond-
afzettingen met 

opgeslibde kleien 
en lichte zavels  

 

 
- Kalkarme  

- poldervaag-
gronden 

- Knippige  
- poldervaag-

gronden 
 

 
- III/V/VI 
- Inzijging 

/Kwel 
 

 
Kleinschalige 

ontginningsfase tot 
en met Volle 

Middeleeuwen  
 

- Kweldervegetatie 
(Engels gras – 

Lamsoor – 
Zeekweek) 

 
Essen-Iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
- Geen vegetatie 

(structurele 
vernatting) 

 
 

- Drente 
- (-25 – -50) 

- Peelo 
- (-50 – -65) 

 

(Mozaïek van 
Kleine- en Grote 
Zeggevegetaties) 

 
Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

(middelhoge 
flanken) 

 
- Elzen-
broekbos 

(venige laagten) 
 

 
C. VOORMALIGE HOOGVEENLANDSCHAP VAN HET DUURSWOLD EN HET OOSTERMOER 

 
 

C1. 
Voormalige 
hoogveen-

gebied 

 
- Boxtel 

- (1 – -15) 
- Eem 

- (-15 – -25) 
- Drente 

- (-25 – -40) 
- Peelo 

- (-40 – -50) 
 

 
Hoogveen-
kussens en 
incidentele 

laagveenvlakten 
met zandige 
ondergrond 

 

 
- Koopveen-

gronden 
- Vlierveen-

gronden 
- Moerige 

podzolgronden 
- Veldpodzol-

gronden 
 

 
- III/IV/V/VI 
- Stagnatie 

 

 
Randveen-

ontginning tot en 
met 17e eeuw 

 
- Brandcultuur op 
hoogveenkussens 

(Boekweit – Spelt) 
 

18e eeuwse 
commerciële 

vervening  
 

- Laagveen met 
legakkers en 

petgaten (Riet – 
Galigaan) 

 
 Naoorlogse 
landbouw-

mechanisering  
 

- Engels raaigras 
 

 
- Complex van 
elzenbroekbos 

(venige laagten) 
/ zomer-
eikenbos 
(zandige 
hoogten) 

 
D.    VOORMALIGE GETIJDELANDSCHAP VAN DE HUNZE 
 

 
D1. 

Voormalige 
getijdegeul 

 
- Holoceen 
- (1 – -15)   
- Boxtel 

- (-15 – -20) 
- Eem 

- (-20 – -45) 
- Peelo 

- (-45 – -65) 
 

 
Getij-riviermond-
afzettingen met 

opgeslibde kleien 
en lichte zavels  

 

 
- Kalkarme  

- poldervaag-
gronden 

- Knippige  
- poldervaag-

gronden 
 

 
- III/V/VI 
- Inzijging 

/Kwel 
 

 
Kleinschalige 

ontginningsfase tot 
en met Volle 

Middeleeuwen  
 

- Kweldervegetatie 
(Engels gras – 

Lamsoor – 
Zeekweek) 

 
Essen-Iepenbos 

(incidentele 
vernatting) 

 
- Geen vegetatie 

(structurele 
vernatting) 

  Bijlage 11: Natuurlijke Landschapstypen en -eenhedenkaart - Matrixlagenda

  Bijlage 11: Natuurlijke landschapstypen en -eenhedenkaart

  Bijlage 11: Natuurlijke landschapstypen en -eenhedenkaart - Matrixlegenda
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MEANDERSTRUCTURENKAART

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. Deterd Oude Weme

Basis: Top25NL 2009 / AHN 2015
Datum: 20-02-2015 

0 1 20,5 Kilometers ¯

Legenda
! ! Gebiedsgrens

Cartografie en luchtfoto's (20e eeuw) 
Op basis van AHN  1 en 2, luchtfoto's en Natte Plekken Kaart 

Categorie
1A - Opengelegen (feitelijk)

2A - Verland (feitelijk)

3 - Riviersysteem Hunze of Drentse Aa (feitelijk)

4 - Drentse Aa (feitelijk)

Historische cartografie (19e eeuw)
Op basis van Chromotopografische Kaart des Rijks en Kadastrale Minuutplans  

Categorie
1A - Opengelegen (feitelijk)

1B - Opengelegen (vermoedelijk)

2A - Verland (feitelijk)

2B - Verland (vermoedelijk)

  Bijlage 12: Meanderstructurenkaart

(SCHETS)KAARTEN ESSER PROVINCIELANDEN - 1732

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

Legenda
Eerste Esser Kaart / Clooster Caart No. 1 
Zesde Esser Schetskaart
Zevende Esser Schetskaart
Achtste Esser Schetskaart

¯

  Bijlage 13: (Schets)kaarten Esser provicielanden - 1732  Bijlage 12: Meanderstructurenkaart   Bijlage 13: (Schets)kaarten Esser provincielanden - 1732
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RECONSTRUCTIE ESSER CORPUSLAND - 1596 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

¯

Legenda

Corpus

  Bijlage 14: Reconstructie Esser corpusland - 1596

RECONSTRUCTIE ESSER CORPUSLAND INCL. GRENZEN - 1596 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

¯

Legenda

Kerspelgrens Engelbert - Groningen

Kerspelgrens Engelbert - Haren

Kerspelgrens Engelbert - Middelbert

Kerspelgrens Groningen - Haren

Markegrens Dilgt - Essen

Markegrens Essen - Haren

Corpus

  Bijlage 15: Reconstructie Esser corpusland inclusief grenzen - 1596  Bijlage 14: Reconstructie Esser corpusland - 1596   Bijlage 15: Reconstructie Esser corpusland inclusief grenzen - 1596
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GEBRUIKERS ESSER PROVINCIELANDEN - 1596 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

¯
Legenda

! ! Gebiedsgrens

Gebruikers

Albert Dercks

Berent Gerrijts

Brunne Peters

Cornellijs Hijlkens

Johan Albarda

Johan Gerdts

Peter Hopper

Rotger Hermens

  Bijlage 16: Gebruikers Esser provincielanden - 1596
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RECONSTRUCTIE ESSER PROVINCIELANDEN - 1732 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

Legenda
! ! Gebiedsgrens

Eerste Esser Kaart / Clooster Caart No. 1

Zesde Esser Schetskaart

Zevende Esser Schetskaart

Achtste Esser Schetskaart

¯

  Bijlage 16: Gebruikers Esser provincielanden - 1596   Bijlage 17: Reconstructie Esser provincielanden - 1732
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EIGENAREN ESSER PROVINCIELANDEN - 1732 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 

0 0,5 10,25 Kilometers

¯
Legenda
! ! Gebiedsgrens
Eigenaar

Datema wed
Evert Everts ten Camp
Mevrouw van Eewsum
Roelf Harms
Remmert Hindriks
De Stad
Provincie
Boerlant van Haren / Harender boerlant
Boerlant

  Bijlage 18: Eigenaren Esser provincielanden - 1732
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! ! Gebiedsgrens
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Albert Westerbrink
Cornellis Hindriks
Derk Hendriks
Eppe Bakker
Evert Everts ten Camp
Evert ten Camp
Harm Hindriks wed
Hendrick Jans
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Onbekend
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¯

  Bijlage 19: Gebruikers Esser provincielanden - 1732  Bijlage 18: Eigenaren Esser provincielanden - 1732   Bijlage 19: Gebruikers Esser provincielanden - 1732
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GRONDGEBRUIK ESSER PROVINCIELANDEN - 1732

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 
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Legenda
! ! Gebiedsgrens
Grondgebruik

Hooiland
Weiland
Bouwland
Tuin
Moestuin
Kamp
Eendenkooi
Ongebruikt
Onbekend
Kleine huisstede
Kleine huissteden
Boerderij
Boerderij - Boomgaard
Boerderij - Boomgaard - Kamp
Boerderij - Boomgaard - Tuin
Boerderij - Tuin
Boerderij - Voorgront
Boomgaard
Boomgaard - Tuin
Boomgaard - Tuin - Moestuin
Melkvaalt
Melkvaalt - Boomgaard
Bouwland - Weiland - Hooiland

  Bijlage 20: Grondgebruik Esser provincielanden - 1732
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ZONAAL MODEL ESSER PROVINCIELANDEN - (MICRO)TOPONIEMEN - HODONIEMEN - HYDRONIEMEN - 1732

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Veldkaarten Jan Wieringa - Engelbert - z.j. - Essen - 1966 - Helpman - z.j. - Osbrinken - 1965
Datum: 27-09-2015 

Legenda
! ! Gebiedsgrens

Grondgebruik
Hooiland

Weiland

Bouwland

Tuin

Moestuin

Kamp

Eendenkooi

Ongebruikt

Onbekend

Kleine huisstede

Kleine huissteden

Boerderij

Boerderij - Boomgaard

Boerderij - Boomgaard - Kamp

Boerderij - Boomgaard - Tuin

Boerderij - Tuin

Boerderij - Voorgront

Boomgaard

Boomgaard - Tuin

Boomgaard - Tuin - Moestuin

Melkvaalt

Melkvaalt - Boomgaard

Bouwland - Weiland - Hooiland

  

Hunze: Historische cartografie (19e eeuw)

1A - Opengelegen (feitelijk)

1B - Opengelegen (vermoedelijk)

Hunze: Cartografie en luchtfoto's (20e eeuw) 

1A - Opengelegen (feitelijk)

2A - Verland (feitelijk)

0 0,5 10,25 Kilometers¯

  Bijlage 20: Grondgebruik Esser provincielanden - 1732   Bijlage 21: Zonaal model Esser provincielanden - (Micro)toponiemen - Hodoniemen - Hydroniemen - 1732
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GEBRUIKERS ESSER PROVINCIELANDEN - 1764

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
Cartografie: ing. M.G.A. (Marnix) Deterd Oude Weme

Basis: Chromotopografische Kaart des Rijks - no. 97 - 1905
Datum: 27-09-2015 
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Legenda
! ! Gebiedsgrens
Gebruikers

Cornelis Hindrix - (1)
Cornelis Hindrix - (2)
Geert Hemmes - 1
Geert Hemmes - 2
Meindert Jans - 1
Meindert Jans - 2
Luitien Bolhuis - 1
Luitien Bolhuis - 2
Egbert Lammerts wed
M.J. Junius wed
Geert Geerts
Harm Rotgers
Lucas Jans
Jan Pathuis
Hindrik Jans
Jan Hilbrands
Roelf Sickess
Harm Bos
Albert Wiltes
Gerrit Garbrands
Onbekend

¯

  Bijlage 22: Gebruikers Esser provincielanden - 1764
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EIGENAREN VM. ESSER PROVINCIELANDEN - 1766
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Faculteit der Letteren

Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap
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Legenda
! ! Gebiedsgrens
Gebruikers

M.J. Junius wed - (1)
M.J. Junius wed - (2)
M.J. Junius wed - (3)
Secr. R.B. Gockinga - 1
Secr. R.B. Gockinga - 2
Gesw. L. Bolhuis - 1
Gesw. L. Bolhuis - 2
Meindert Jans - 1
Meindert Jans - 2
Geert Geerts en S. Strating
Dr. J.H. Warmolts
Maj. E.B.T. van Starkenborgh
Raadshr. A.J. Terborgh
Gesw. J. Warmolts
Gesw. Hornhuis
L. ten Oever wed
Jan Geerts
Jan Westerhoff
Sicco Houwing
S. Houwenk
Onbekend

¯

  Bijlage 22: Gebruikers Esser provincielanden - 1764   Bijlage 23: Eigenaren voormalige Esser provincielanden - 1766
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  Bijlage 24: Eerste Esser Kaart / Clooster Caart No. 1 - 1732

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1047/6.

  Bijlage 25: Eerste Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/1.
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  Bijlage 26: Tweede Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/2.

  Bijlage 27: Derde Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/3.
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  Bijlage 28: Vierde Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/4.

  Bijlage 29: Vijfde Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1719/5.
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  Bijlage 30: Zesde Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/1.

  Bijlage 31: Zevende Esser Schetskaart - 1730-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/2.



284 285

  Bijlage 32: Achtste Esser Schetskaart - 1732-1736

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 1720/3.

  Bijlage 33: Figurative-Kaart van het Esser Nieland en een gedeelte van de Helper Hamrik met 
  derzelver Schotgevende Landen en Uitwaterings Pompen - 1810-1830

Bron: RHCGA, toegang nr. 817, inv. nr. 3583.
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  Bijlage 34: Veldnamenkaart Engelbert - Jaartal onbekend

Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 58.

  Bijlage 35: Veldnamenkaart Essen - 1965

Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 65.
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  Bijlage 36: Veldnamenkaart Helpman - Jaartal onbekend

Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 66.

  Bijlage 37: Veldnamenkaart Haren (Osbrinken) - 1966

Bron: RHCGA, toegang nr. 1854, inv. nr. 68.
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Perceelnr Eigenaar Gebruiker
1 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
2 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
3 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
4 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
5 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
6 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
7 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
8 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
9 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp

10 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
11 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
12 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
13 E.E.	  ten	  Camp Evert	  Everts	  ten	  Camp
14 Provincie Evert	  ten	  Camp
15 Provincie Evert	  ten	  Camp
16 Provincie Evert	  ten	  Camp
17 Provincie Evert	  ten	  Camp
18 Provincie Evert	  ten	  Camp
19 Provincie Evert	  ten	  Camp
20 Provincie Evert	  ten	  Camp
21 Provincie Jan	  Hilbrants
22 Provincie Jan	  Hilbrants
23 Provincie Jan	  Hilbrants
24 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
25 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
26 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
27 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
28 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
29 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
29 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
30 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
31 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
32 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
33 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
34 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
35 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
36 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
37 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
38 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
39 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
40 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
41 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
42 Provincie Eppe	  Bakker
43 Provincie Eppe	  Bakker
44 Provincie Albert	  Westerbrink
45 Provincie Albert	  Westerbrink
46 Provincie Albert	  Westerbrink
47 Provincie Albert	  Westerbrink
48 Provincie Albert	  Westerbrink
48 Provincie Albert	  Westerbrink
49 Provincie Albert	  Westerbrink

Grondgebruik_kaart Grondgebruik_noMMeboek_1734
/	  Heem	  en	  campje	   'T	  behuijst	  heem	  en	  hof
Gemeenland	  -‐	  Leeg	  vol	  russchen	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
Onbruikt	  leegland	  -‐	  Nieuwland	  groen	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
Haver	  /	  Haver Een	  opstrekkende	  heert
Gemeen	  groen	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
Leegland	  -‐	  Wat	  russchen	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
BossagMg	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
Haver	  -‐	  GagelagMg	  /	  Haver Een	  opstrekkende	  heert
1/4	  gras	  onbruikt	  weijdeland	  -‐	  BosagMg	  -‐	  Russchen	  -‐	  Gagel	  /	  GroenEen	  opstrekkende	  heert
Heel	  leegland	  -‐	  Leegland	  -‐	  Redelijk	  /	  Groen Een	  opstrekkende	  heert
BulMg	  en	  moerassig	  hooijlant	  /	  Moerassig Een	  opstrekkende	  heert
Plas	  -‐	  Heel	  onbruikbaar	  /	  Onbruikt Een	  opstrekkende	  heert
Onbekend Onbekend
Haver	  /	  Haver Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
Groen	  -‐	  Wat	  russchen	  /	  Groen Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
Bout	  en	  haver	  /	  Haver Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
Goet	  groen	  /	  Groen Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
/	  Met	  d'melkvalt Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
/	  Hof	  en	  huisplaats Behuijst	  heem
Groen	  goetland	  /	  Groen Goet	  hoog	  lant,	  alles	  anmalcander
Groen	  /	  Groen Goet	  lant	  in	  een	  heert
Groen	  goetland	  /	  Groen Goet	  lant	  in	  een	  heert
Tuin	  /	  Met	  't	  klein	  tuintje Het	  behuijste	  heem
Redelijk	  groen	  /	  Groen Bij	  malcander	  hoog	  goet	  lant
Groen	  /	  Groen Bij	  malcander	  hoog	  goet	  lant
Boute	  /	  Boute Bij	  malcander	  hoog	  goet	  lant
Groen	  /	  Groen Bij	  malcander	  hoog	  goet	  lant
/	  Huisplaats	  en	  tuin Behuijst	  heem	  en	  lant
Goet	  hooijland	  /	  Goetland Onbekend
Slegt,	  leeg	  en	  bulMgh	  hooijland	  /	  Leeg	  in	  desen Onbekend
Groen	  goetland	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Groen	  goetland	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Groen	  goetland	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Haver	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Haver	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Haver	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Groen	  goetland	  / Hoog	  goet	  bouwlant
Onbekend	   Hoog	  goet	  bouwlant
Leeglant	  / Campie
Onbekend	   Campie
Onbekend Behuijst	  heem
Keukenhof	  -‐	  Heemtje	  / Hoff	  en	  Tuijn
Groen	  goetland	  / Hoogh	  bouwland
Groen	  goetland	  / Hoogh	  bouwland
Goet	  land	  / Goet	  land
Goet	  land	  / Goet	  land
Goet	  groen	  / Goet	  land
MiddelmaMg	  groen	  / Goet	  land
Leeglant	  -‐	  ZilMg	  / Goet	  land
Leeglant	  / Goet	  land
Een	  stuk	  goet	  lant	  / Goet	  land

Grondgebr_rekening_1732 Grondgebruik_zonaal_model Opp_gras Opp_hectare
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Boerderij	  -‐	  Boomgaard	  -‐	  Kamp 1,814780322 0,73044908
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 6,377362741 2,566888503
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland	   7,604575506 3,060841641
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Bouwland 5,469374412 2,201423201
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 5,303227456 2,134549051
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 3,247383906 1,307072022
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 3,202414944 1,288972015
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Bouwland 3,946353265 1,588407189
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 4,211110468 1,694971963
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Weiland 6,992620276 2,814529661
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Hooiland 3,384811013 1,362386433
Gemeen	  lant	  bij	  huijs Ongebruikt 2,041442775 0,821680717
Onbekend Onbekend 17,08002822 6,87471136
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Bouwland 3,711902675 1,494040827
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Weiland 5,188572175 2,0884003
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Bouwland 4,731847266 1,904568524
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Weiland 4,154502115 1,672187101
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Melkvaalt 0,774894834 0,311895171
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Boerderij	  -‐	  Boomgaard 0,843561674 0,339533574
Hoog	  goet	  lant	  bij	  huis Weiland 7,179008227 2,889550811
Hoog	  goet	  behuist	  landt Weiland 2,207781178 0,888631924
Hoog	  goet	  behuist	  landt Weiland 4,959723883 1,996288863
Hoog	  goet	  behuist	  landt Boerderij	  -‐	  Tuin 1,022748365 0,411656217
Hoogh	  behuist	  lant Weiland 5,093762578 2,050239438
Hoogh	  behuist	  lant Weiland 3,434763983 1,382492503
Hoogh	  behuist	  lant Bouwland 4,208521323 1,693929833
Hoogh	  behuist	  lant Weiland 2,375779443 0,956251226
Hoogh	  behuist	  lant Boerderij	  -‐	  Tuin 0,747761846 0,300974143
Leeg	  hoijlant	  onder	  Eszen Hooiland 4,239626519 1,706449674
Leeg	  hoijlant	  onder	  Eszen Hooiland 2,957743792 1,190491876
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 6,803166412 2,738274481
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,302445609 2,134234358
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 4,56878349 1,838935355
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 5,965011856 2,400917272
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 2,55678791 1,029107134
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 4,067303719 1,637089747
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,970792002 2,403243781
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 1,213844955 0,488572594
Heem,	  hoving	  en	  camp Kamp 1,682962648 0,677392466
Heem,	  hoving	  en	  camp Kamp 2,645427578 1,0647846
Heem,	  hoving	  en	  camp Boerderij	  -‐	  Boomgaard 1,224527921 0,492872488
Heem,	  hoving	  en	  camp Boomgaard	  -‐	  Tuin	  -‐	  Moestuin 0,614938843 0,247512884
Onbeehuijst	  lant Weiland 5,959304442 2,398620038
Onbeehuijst	  lant Weiland 8,880587563 3,574436494
Hoog	  goet	  lant Onbekend 5,983792616 2,408476528
Hoog	  goet	  lant Onbekend 6,047692545 2,434196249
Hoog	  goet	  lant Weiland 4,467174809 1,798037861
Hoog	  goet	  lant Weiland 10,40232507 4,18693584
Hoog	  goet	  lant Hooiland 4,400732057 1,771294653
Hoog	  goet	  lant Onbekend 2,141810047 0,862078544
Goet	  lant Onbekend 2,742616205 1,103903023

Opp_m2
7304,490796
25668,88503
30608,41641
22014,23201
21345,49051
13070,72022
12889,72015
15884,07189
16949,71963
28145,29661
13623,86433
8216,807169

68747,1136
14940,40827

20884,003
19045,68524
16721,87101
3118,951705
3395,335738
28895,50811
8886,319242
19962,88863
4116,562169
20502,39438
13824,92503
16939,29833
9562,512258

3009,74143
17064,49674
11904,91876
27382,74481
21342,34358
18389,35355
24009,17272
10291,07134
16370,89747
24032,43781
4885,725943
6773,924659

10647,846
4928,724882
2475,128842
23986,20038
35744,36494
24084,76528
24341,96249
17980,37861

41869,3584
17712,94653
8620,785441
11039,03023

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

Perceelnr Eigenaar Gebruiker
1 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
2 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
3 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
4 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
5 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
6 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
7 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
8 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
9 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp

10 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
11 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
12 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp
13 E.E.	  ten	  Camp Evert	  Everts	  ten	  Camp
14 Provincie Evert	  ten	  Camp
15 Provincie Evert	  ten	  Camp
16 Provincie Evert	  ten	  Camp
17 Provincie Evert	  ten	  Camp
18 Provincie Evert	  ten	  Camp
19 Provincie Evert	  ten	  Camp
20 Provincie Evert	  ten	  Camp
21 Provincie Jan	  Hilbrants
22 Provincie Jan	  Hilbrants
23 Provincie Jan	  Hilbrants
24 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
25 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
26 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
27 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
28 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
29 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
29 Provincie Harm	  Hindriks	  wed
30 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
31 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
32 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
33 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
34 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
35 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
36 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
37 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
38 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
39 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
40 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
41 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis
42 Provincie Eppe	  Bakker
43 Provincie Eppe	  Bakker
44 Provincie Albert	  Westerbrink
45 Provincie Albert	  Westerbrink
46 Provincie Albert	  Westerbrink
47 Provincie Albert	  Westerbrink
48 Provincie Albert	  Westerbrink
48 Provincie Albert	  Westerbrink
49 Provincie Albert	  Westerbrink
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50 Provincie Albert	  Westerbrink
51 Provincie Albert	  Westerbrink
52 Provincie Roelf	  Harms
53 Provincie Roelf	  Harms
54 Provincie Roelf	  Harms
55 Provincie Roelf	  Harms
56 Provincie Roelf	  Harms
57 Provincie Roelf	  Harms
58 Provincie Roelf	  Harms
59 Provincie Roelf	  Harms
60 Provincie Roelf	  Harms
61 Provincie Roelf	  Harms
62 Provincie Roelf	  Harms
63 Provincie Roelf	  Harms
64 Provincie Roelf	  Harms
64 Provincie Roelf	  Harms
65 Provincie Lucas	  AlMng
66 Provincie Lucas	  AlMng
67 Provincie Lucas	  AlMng
68 Provincie Lucas	  AlMng
69 Provincie Lucas	  AlMng
70 Provincie Lucas	  AlMng
71 Provincie Lucas	  AlMng
72 Provincie Lucas	  AlMng
73 Provincie Lucas	  AlMng
74 Provincie Lucas	  AlMng
75 Provincie Lucas	  AlMng
76 Provincie Lucas	  AlMng
77 Provincie Lucas	  AlMng
78 Provincie Lucas	  AlMng
79 Provincie Jan	  Willems
80 Provincie Jan	  Willems
81 Provincie Jan	  Willems
82 Provincie Jan	  Willems
83 Provincie Jan	  Willems
83 Provincie Jan	  Willems
84 Provincie Jan	  Willems
85 Provincie Jan	  Willems
86 Provincie Jan	  Willems
87 Provincie Jan	  Willems
88 Provincie Jan	  Willems
89 Provincie Jan	  Willems
90 Provincie Jan	  Willems
91 Provincie Jan	  Willems
92 Provincie Jan	  Willems
93 Provincie Jan	  Willems
94 Provincie Jan	  Willems
95 Provincie Jan	  Willems
96 Provincie Roelf	  Pouwels
97 Provincie Roelf	  Pouwels
98 Provincie Roelf	  Pouwels
99 Provincie Roelf	  Pouwels

/	  Zijn	  1/2	  tuin Tuijn
/	  Heemste	  en	  tuin Behuijst	  heem	  en	  Tuijn
Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
Land	  boute	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  lant	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
/	  Een	  camp Campie
/	  Heem	  en	  hof	  met	  't	  tuintje Behuijst	  heem	  en	  hoff
Hooijland	  -‐	  Goetland	  / Hoijland
Hooijland	  / Hoijland
Haver	  / Hoijland
Hoge	  dijk	  /	  Met	  de	  dijk Hoijland
Groen	  -‐	  Hoge	  dijk	  /	  Met	  de	  dijk Hoijland
Leegland	  -‐	  Gemeen	  hooijland	  / Hoijland
Hoge	  dijk	  /	  Hoge	  dijken Hoijland
Haver	  goetland	  / An	  malcander	  goet	  hoog	  bouwlant
Groen	  goetland	  / An	  malcander	  goet	  hoog	  bouwlant
Goet	  groen	  /	  Met	  de	  laan An	  malcander	  goet	  hoog	  bouwlant
Goet	  groen	  / An	  malcander	  goet	  hoog	  bouwlant
Leegland	  groen	  / Bij	  malcander	  hoijlant
Haver	  / Bij	  malcander	  hoijlant
Goet	  groen	  / Bij	  malcander	  hoijlant
Goet	  groen	  / Bij	  malcander	  hoijlant
Goet	  groen	  /	   Bij	  malcander	  hoijlant
Onbekend Bij	  malcander	  hoijlant
Onbekend Bij	  malcander	  hoijlant
/	  Huisplaats	  en	  voorgront Behuijst	  heem
/	  't	  Hoff Hof
/	  Moesacker Moesackers
Groen	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
Boekweijt	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
Goet	  lant	  / Goet	  hoog	  lant
/	  't	  Heemtje Een	  huijs
Groenland	  leegagMg	  -‐	  Haver	  -‐	  Rogge	  -‐	  Hooijland	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Gemeen	  land	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Gemeen	  land	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Heel	  leeghland	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Haver	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Haver	  / Hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
/	  1/2	  hof	   Tuijn
/	  Oude	  clooster Behuijst	  heem
/	  Hoff Tuijn
Onbekend Campie
Onbekend Campie
Gemeen	  hooijland	  -‐	  Leegland	  /	  Hooijlant Hoijlant
Groen	  goetland	  / Goet	  hoog	  lant
Goetland	  / Goet	  hoog	  lant
Groen	  / Goet	  hoog	  lant
Haver	  en	  rogge	  / Goet	  hoog	  lant

Goet	  lant Tuin 0,298732481 0,120239824
Goet	  lant Boerderij	  -‐	  Tuin 0,720046976 0,289818908
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 4,08441238 1,643975983
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 3,419177735 1,376219038
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 3,742095811 1,506193564
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 3,476786007 1,399406368
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,769247183 2,322121991
Hoij	  en	  weijdelant Kamp 0,807009427 0,324821294
Hoij	  en	  weijdelant Boerderij	  -‐	  Boomgaard	  -‐	  Tuin 0,870455228 0,350358229
Hoij	  en	  weijdelant Hooiland 6,43329714 2,589402099
Hoij	  en	  weijdelant Hooiland 5,062834236 2,03779078
Hoij	  en	  weijdelant Bouwland 2,178265193 0,87675174
Hoij	  en	  weijdelant Hooiland 2,396901166 0,964752719
Hoij	  en	  weijdelant Weiland 5,295587881 2,131474122
Hoij	  en	  weijdelant Hooiland 8,143865225 3,277905753
Hoij	  en	  weijdelant Hooiland 0,469868109 0,189121914
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 6,836754942 2,751793864
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,397446215 2,172472102
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,881629746 2,367355973
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 6,30140932 2,536317251
Hoij	  en	  weijdelanden Weiland 5,703123007 2,29550701
Hoij	  en	  weijdelanden Bouwland 5,731337258 2,306863246
Hoij	  en	  weijdelanden Weiland 7,543068106 3,036084913
Hoij	  en	  weijdelanden Weiland 5,225179906 2,103134912
Hoij	  en	  weijdelanden Weiland 3,349687365 1,348249165
Hoij	  en	  weijdelanden Hooiland 1,229346962 0,494812152
Hoij	  en	  weijdelanden Hooiland 0,631056795 0,25400036
Hoij	  en	  weijdelanden Boerderij	  -‐	  Voorgront 0,762318767 0,306833304
Hoij	  en	  weijdelanden Boomgaard 1,949546884 0,784692621
Hoij	  en	  weijdelanden Moestuin 0,283685031 0,114183225
Goet	  hoogland Weiland 2,241415887 0,902169894
Goet	  hoogland Weiland 4,487542205 1,806235738
Goet	  hoogland Bouwland 1,722800774 0,693427312
Goet	  hoogland Weiland 4,96244637 1,997384664
Hoijland Onbekend 1,879740185 0,756595425
Hoijland Kleine	  huisstede 0,225989168 0,09096064
Hoijland Bouwland	  -‐	  Weiland	  -‐	  Hooiland 12,25917608 4,934318372
Hoijland Hooiland 4,197401144 1,68945396
Hoijland Hooiland 4,892424069 1,969200688
Hoijland Hooiland 11,19674065 4,506688112
Hoijland Bouwland 3,664364573 1,474906741
Hoijland Bouwland 5,054755098 2,034538927
Hoijland Boomgaard	  -‐	  Tuin 0,3373072 0,135766148
Hoijland Boerderij 2,240600757 0,901841805
Hoijland Boomgaard	  -‐	  Tuin 1,04385709 0,420152479
Hoijland Kamp 0,597629929 0,240546046
Hoijland Kamp 0,493770925 0,198742797
Hoijland Hooiland 6,254764921 2,517542881
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 5,986327341 2,409496755
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 4,067177468 1,637038931
Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 3,436587581 1,383226501
Goet	  hoog	  bouwlant Bouwland 3,794675802 1,527357011

1202,398235
2898,18908

16439,75983
13762,19038
15061,93564
13994,06368
23221,21991
3248,212942
3503,582293
25894,02099

20377,9078
8767,517403
9647,527192
21314,74122
32779,05753

1891,21914
27517,93864
21724,72102
23673,55973
25363,17251

22955,0701
23068,63246
30360,84913
21031,34912
13482,49165
4948,121522
2540,003601
3068,333037
7846,926209
1141,832251
9021,698944
18062,35738
6934,273117
19973,84664
7565,954246

909,606402
49343,18372

16894,5396
19692,00688
45066,88112
14749,06741
20345,38927
1357,661479
9018,418046
4201,524789
2405,460464
1987,427973
25175,42881
24094,96755
16370,38931
13832,26501
15273,57011

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

50 Provincie Albert	  Westerbrink
51 Provincie Albert	  Westerbrink
52 Provincie Roelf	  Harms
53 Provincie Roelf	  Harms
54 Provincie Roelf	  Harms
55 Provincie Roelf	  Harms
56 Provincie Roelf	  Harms
57 Provincie Roelf	  Harms
58 Provincie Roelf	  Harms
59 Provincie Roelf	  Harms
60 Provincie Roelf	  Harms
61 Provincie Roelf	  Harms
62 Provincie Roelf	  Harms
63 Provincie Roelf	  Harms
64 Provincie Roelf	  Harms
64 Provincie Roelf	  Harms
65 Provincie Lucas	  AlMng
66 Provincie Lucas	  AlMng
67 Provincie Lucas	  AlMng
68 Provincie Lucas	  AlMng
69 Provincie Lucas	  AlMng
70 Provincie Lucas	  AlMng
71 Provincie Lucas	  AlMng
72 Provincie Lucas	  AlMng
73 Provincie Lucas	  AlMng
74 Provincie Lucas	  AlMng
75 Provincie Lucas	  AlMng
76 Provincie Lucas	  AlMng
77 Provincie Lucas	  AlMng
78 Provincie Lucas	  AlMng
79 Provincie Jan	  Willems
80 Provincie Jan	  Willems
81 Provincie Jan	  Willems
82 Provincie Jan	  Willems
83 Provincie Jan	  Willems
83 Provincie Jan	  Willems
84 Provincie Jan	  Willems
85 Provincie Jan	  Willems
86 Provincie Jan	  Willems
87 Provincie Jan	  Willems
88 Provincie Jan	  Willems
89 Provincie Jan	  Willems
90 Provincie Jan	  Willems
91 Provincie Jan	  Willems
92 Provincie Jan	  Willems
93 Provincie Jan	  Willems
94 Provincie Jan	  Willems
95 Provincie Jan	  Willems
96 Provincie Roelf	  Pouwels
97 Provincie Roelf	  Pouwels
98 Provincie Roelf	  Pouwels
99 Provincie Roelf	  Pouwels
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100 Provincie Roelf	  Pouwels
101 Provincie Roelf	  Pouwels
102 Provincie Roelf	  Pouwels
103 Provincie Roelf	  Pouwels
104 Provincie Roelf	  Pouwels
105 Provincie Roelf	  Pouwels
106 Provincie Roelf	  Pouwels
106 Provincie Roelf	  Pouwels
107 Provincie Cornellis	  Hindriks
108 Provincie Cornellis	  Hindriks
109 Provincie Cornellis	  Hindriks
110 Provincie Cornellis	  Hindriks
111 Provincie Cornellis	  Hindriks
112 Provincie Cornellis	  Hindriks
113 Provincie Cornellis	  Hindriks
114 Provincie Cornellis	  Hindriks
115 Provincie Cornellis	  Hindriks
116 Provincie Cornellis	  Hindriks
117 Provincie Cornellis	  Hindriks
118 Provincie Cornellis	  Hindriks
119 Provincie Cornellis	  Hindriks
120 Provincie Cornellis	  Hindriks
121 Provincie Cornellis	  Hindriks
122 Provincie Cornellis	  Hindriks
122 Provincie Cornellis	  Hindriks
123 Provincie Cornellis	  Hindriks
123 Provincie Cornellis	  Hindriks
124 Provincie Hindrik	  Cornellis
125 Provincie Hindrik	  Cornellis
126 Provincie Hindrik	  Cornellis
127 Provincie Hindrik	  Cornellis
128 Provincie Hindrik	  Cornellis
128 Provincie Hindrik	  Cornellis
129 Provincie Hindrik	  Cornellis
130 Provincie Hindrik	  Cornellis
130 Provincie Hindrik	  Cornellis
131 Provincie Hindrik	  Cornellis
132 Provincie Hindrik	  Cornellis
133 Provincie Hindrik	  Cornellis
134 Provincie Hindrik	  Cornellis
135 Provincie Hindrik	  Cornellis

1111 Roelf	  Harms Onbekend
2222 Roelf	  Harms Onbekend
3333 Roelf	  Harms Onbekend
4444 R.	  Hindriks Onbekend
5555 Boerlant Onbekend
6666 Boerlant	  Haren Onbekend

Goet	  groen	  / Goet	  hoog	  lant
Leegland	  / Leeglant
Onbekend Leeglant
/	  Heemtjes HeemMes
/	  Tuin Hoff
/	  Huisplaats Huisplaats
LeegagMgland	  / Leeg	  hoijlant
Hoge	  dijk	  /	  Hoge	  dijk Leeg	  hoijlant
/	  Heem Behuijst	  heem
/	  Melkvalt	  -‐	  Appelhof Hoving
/	  Tuin Hoving
/	  Laantje Onbekend
Onbekend Onbekend
Goet	  groen	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Haver	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Goet	  groen	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Haver	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Leegland	  -‐	  Gemeenland	  / Leeg	  en	  veel	  slegtlant
Leegland	  -‐	  Secbult	  -‐	  Gemeenland	  / Leeg	  en	  veel	  slegtlant
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Haver	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Onbekend Onbekend
Goet	  groen	  / Haver,	  hoij	  en	  wijede	  lant
Hoge	  laan	  /	  Hoge	  dijk	  hijragte Onbekend
Hooijland	  -‐	  Sekbulten	  / Leeg	  en	  veel	  slegtlant
Hooge	  dijk	  /	  Dijk	  hijr	  agter Onbekend
Leeg	  hooijland	  vol	  pijpgras	  / Onbekend
Gemeen	  hooijland	  / Onbekend
Leegland	  haver	  / Onbekend
Haver	  bout	  / Onbekend
Groen	  / Onbekend
/	  Heemste Behuijste	  heem	  en	  hoff
Groen	  / Met	  oude	  coij
Groen	  / Met	  oude	  coij
Kooij	  /	  Oude	  kooij Met	  oude	  coij
Groen	  / Leege	  hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Groen	  / Leege	  hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Leegland	  -‐	  Groen	  / Leege	  hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Onbekend Leege	  hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Leeg	  groen	  gemeen	  land	  /	  Met	  de	  laen	   Leege	  hoij,	  haver	  en	  wijede	  lant
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend

Goet	  hoog	  bouwlant Weiland 3,118294941 1,255113714
Hoijlant Hooiland 8,864180208 3,567832534
Hoijlant Hooiland 2,94511264 1,185407838
Hoijlant Kleine	  huissteden 0,611793858 0,246247028
Hoijlant Boomgaard	  -‐	  Tuin 1,044286402 0,420325277
Hoijlant Boerderij 0,220249589 0,08865046
Hoijlant Hooiland 10,9073664 4,390214977
Hoijlant Hooiland 0,620500394 0,249751408
Hoij	  en	  haverlanden Boerderij 1,395818578 0,561816978
Hoij	  en	  haverlanden Melkvaalt	  -‐	  Boomgaard 0,308409573 0,124134853
Hoij	  en	  haverlanden Boomgaard	  -‐	  Tuin 0,411348448 0,165567751
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 0,227659821 0,091633078
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 2,248266793 0,904927384
Hoij	  en	  haverlanden Weiland 7,64972895 3,079015902
Hoij	  en	  haverlanden Bouwland 2,165299801 0,87153317
Hoij	  en	  haverlanden Weiland 6,131643291 2,467986425
Hoij	  en	  haverlanden Bouwland 8,976001481 3,612840596
Hoij	  en	  haverlanden Hooiland 2,84616505 1,145581433
Hoij	  en	  haverlanden Hooiland 2,933220511 1,180621256
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 1,216645317 0,48969974
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 1,925498506 0,775013149
Hoij	  en	  haverlanden Bouwland 1,876874584 0,75544202
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 0,705461202 0,283948134
Hoij	  en	  haverlanden Weiland 7,305133526 2,940316244
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 0,321568698 0,129431401
Hoij	  en	  haverlanden Hooiland 7,472045857 3,007498457
Hoij	  en	  haverlanden Onbekend 0,962743012 0,387504062
Bij	  huis	  an	  malkander Hooiland 10,62487601 4,276512596
Bij	  huis	  an	  malkander Hooiland 4,746318107 1,910393038
Bij	  huis	  an	  malkander Bouwland 10,34806408 4,165095792
Bij	  huis	  an	  malkander Bouwland 2,542409342 1,02331976
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 2,786035772 1,121379398
Bij	  huis	  an	  malkander Boerderij	  -‐	  Boomgaard 0,988317958 0,397797978
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 2,799233486 1,126691478
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 2,380838872 0,958287646
Bij	  huis	  an	  malkander Eendenkooi 1,076527557 0,433302342
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 1,251927581 0,503900851
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 1,172825176 0,472062133
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 3,054832494 1,229570079
Bij	  huis	  an	  malkander Onbekend 2,563128124 1,03165907
Bij	  huis	  an	  malkander Weiland 3,614267325 1,454742598
Onbekend Onbekend 1,223010315 0,492261652
Onbekend Onbekend 0,494673742 0,199106181
Onbekend Onbekend 0,317276969 0,12770398
Onbekend Onbekend 0,439363963 0,176843995
Onbekend Onbekend 0,735844593 0,296177449
Onbekend Onbekend 0,766320044 0,308443818

556,5190921 223,9989346

12551,13714
35678,32534
11854,07838
2462,470279
4203,252768

886,504595
43902,14977
2497,514084
5618,169778
1241,348532
1655,677505

916,330781
9049,273843
30790,15902
8715,331698
24679,86425
36128,40596
11455,81433
11806,21256
4896,997402
7750,131488
7554,420202
2839,481337
29403,16244

1294,31401
30074,98457
3875,040622
42765,12596
19103,93038
41650,95792

10233,1976
11213,79398

3977,97978
11266,91478
9582,876458
4333,023417
5039,008514
4720,621334
12295,70079

10316,5907
14547,42598
4922,616519
1991,061812

1277,0398
1768,439951
2961,774487
3084,438176

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

100 Provincie Roelf	  Pouwels
101 Provincie Roelf	  Pouwels
102 Provincie Roelf	  Pouwels
103 Provincie Roelf	  Pouwels
104 Provincie Roelf	  Pouwels
105 Provincie Roelf	  Pouwels
106 Provincie Roelf	  Pouwels
106 Provincie Roelf	  Pouwels
107 Provincie Cornellis	  Hindriks
108 Provincie Cornellis	  Hindriks
109 Provincie Cornellis	  Hindriks
110 Provincie Cornellis	  Hindriks
111 Provincie Cornellis	  Hindriks
112 Provincie Cornellis	  Hindriks
113 Provincie Cornellis	  Hindriks
114 Provincie Cornellis	  Hindriks
115 Provincie Cornellis	  Hindriks
116 Provincie Cornellis	  Hindriks
117 Provincie Cornellis	  Hindriks
118 Provincie Cornellis	  Hindriks
119 Provincie Cornellis	  Hindriks
120 Provincie Cornellis	  Hindriks
121 Provincie Cornellis	  Hindriks
122 Provincie Cornellis	  Hindriks
122 Provincie Cornellis	  Hindriks
123 Provincie Cornellis	  Hindriks
123 Provincie Cornellis	  Hindriks
124 Provincie Hindrik	  Cornellis
125 Provincie Hindrik	  Cornellis
126 Provincie Hindrik	  Cornellis
127 Provincie Hindrik	  Cornellis
128 Provincie Hindrik	  Cornellis
128 Provincie Hindrik	  Cornellis
129 Provincie Hindrik	  Cornellis
130 Provincie Hindrik	  Cornellis
130 Provincie Hindrik	  Cornellis
131 Provincie Hindrik	  Cornellis
132 Provincie Hindrik	  Cornellis
133 Provincie Hindrik	  Cornellis
134 Provincie Hindrik	  Cornellis
135 Provincie Hindrik	  Cornellis

1111 Roelf	  Harms Onbekend
2222 Roelf	  Harms Onbekend
3333 Roelf	  Harms Onbekend
4444 R.	  Hindriks Onbekend
5555 Boerlant Onbekend
6666 Boerlant	  Haren Onbekend
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 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2
Perceelnr Eigenaar Gebruiker Grondgebruik_kaart

1 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
2 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
3 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
3 Provincie Hindrik	  Cornellis Hoijland
6 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend
7 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend
9 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend
10 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend
11 Provincie Cornellis	  Hindriks Onbekend
12 Provincie Cornellis	  Hindriks Onbekend
13 Provincie Jan	  Willems Onbekend
14 Provincie Jan	  Willems Onbekend
15 Provincie Jan	  Willems Hooijland
16 Provincie Jan	  Willems Onbekend
17 Provincie Jan	  Willems Onbekend
17 Provincie Albert	  Westerbrink Onbekend
18 Provincie Albert	  Westerbrink Onbekend
19 Provincie Roelf	  Pouwels Onbekend
20 Provincie Roelf	  Pouwels Onbekend
22 Provincie Roelf	  Harms	  /	  nu	  Geert	  Hemmes Hoijland
22 Provincie Lucas	  AlNng	  /	  nu	  B.	  Groninger Hoijland
23 Provincie Roelf	  Harms	  /	  nu	  Geert	  Hemmes Hoijland
23 Provincie Lucas	  AlNng	  /	  nu	  B.	  Groninger Hoijland
24 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland
25 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland
26 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland

Grondgebruik_noNNeboek_1734 Grondgebruik_rekening_1732
Bij	  malcander	  laeg	  zijNg	  hoijlant Leeg	  hoijlant
Bij	  malcander	  laeg	  zijNg	  hoijlant Leeg	  hoijlant
De	  helT	  goet	  lant Hoijlant
De	  helT,	  hoijlant Hoijlant
Leeg	  hoijlant	  an	  malcander Leeg	  hoijland
Leeg	  hoijlant	  an	  malcander Leeg	  hoijland
Bij	  malcander	  slegt	  leeg	  russchig	  hoijlant Hoijlant
Bij	  malcander	  slegt	  leeg	  russchig	  hoijlant Hoijlant
Onbekend Hoijland
Onbekend Hoijland
Bij	  malcander	  slegt	  lant Leeg	  en	  slegt	  Lant
Bij	  malcander	  slegt	  lant Leeg	  en	  slegt	  Lant
Bij	  malcander	  slegt	  lant Leeg	  en	  slegt	  Lant
Bij	  malcander	  slegt	  lant Leeg	  en	  slegt	  Lant
Noch	  de	  helT	  slegt	  lant Leeg	  en	  slegt	  Lant
Onbekend Hoijlant
Onbekend Hoijlant
Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend
Hier	  de	  helT Hoijlant
De	  helT	  groot Hoijlant
Hier	  de	  helT Hoijlant
De	  helT	  groot Hoijlant
Onbekend Hoijlant
Onbekend Hoijlant
Onbekend Hoijlant

Grondgebruik_zonaal_model Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
Hooiland 7,581852576 3,051695662 30516,95662
Hooiland 9,711468058 3,908865893 39088,65893
Hooiland 3,366415224 1,354982128 13549,82128
Hooiland 3,366908536 1,355180686 13551,80686
Hooiland 3,673293635 1,478500688 14785,00688
Hooiland 10,53843027 4,241718184 42417,18184
Hooiland 6,581048173 2,64887189 26488,7189
Hooiland 7,504091999 3,02039703 30203,9703
Hooiland 7,28649026 2,93281233 29328,1233
Hooiland 11,16053063 4,492113577 44921,13577
Hooiland 4,086586058 1,644850889 16448,50889
Hooiland 4,600461648 1,851685813 18516,85813
Hooiland 12,03929298 4,845815423 48458,15423
Hooiland 13,05055071 5,25284666 52528,4666
Hooiland 3,090161126 1,243789853 12437,89853
Hooiland 2,810360654 1,131170163 11311,70163
Hooiland 9,151770013 3,68358743 36835,8743
Onbekend 7,53809139 3,034081785 30340,81785
Onbekend 8,741767209 3,518561302 35185,61302
Hooiland 5,069908002 2,040637971 20406,37971
Hooiland 5,355423048 2,155557777 21555,57777
Hooiland 3,662466623 1,474142816 14741,42816
Hooiland 3,510194964 1,412853473 14128,53473
Hooiland 6,901489362 2,777849468 27778,49468
Hooiland 6,380661607 2,568216297 25682,16297
Hooiland 13,10719128 5,275644489 52756,44489

179,866906 72,39642967

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Grondgebruik_kaart
1 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
2 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
3 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
3 Provincie Hindrik	  Cornellis Hoijland
6 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend
7 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend
9 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend
10 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend
11 Provincie Cornellis	  Hindriks Onbekend
12 Provincie Cornellis	  Hindriks Onbekend
13 Provincie Jan	  Willems Onbekend
14 Provincie Jan	  Willems Onbekend
15 Provincie Jan	  Willems Hooijland
16 Provincie Jan	  Willems Onbekend
17 Provincie Jan	  Willems Onbekend
17 Provincie Albert	  Westerbrink Onbekend
18 Provincie Albert	  Westerbrink Onbekend
19 Provincie Roelf	  Pouwels Onbekend
20 Provincie Roelf	  Pouwels Onbekend
22 Provincie Roelf	  Harms	  /	  nu	  Geert	  Hemmes Hoijland
22 Provincie Lucas	  AlNng	  /	  nu	  B.	  Groninger Hoijland
23 Provincie Roelf	  Harms	  /	  nu	  Geert	  Hemmes Hoijland
23 Provincie Lucas	  AlNng	  /	  nu	  B.	  Groninger Hoijland
24 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland
25 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland
26 Provincie Jacob	  Popkes	  Bolhuis	  /	  nu	  de	  zoon	  LuiNen	  BolhuisHoijland

  Bijlage 40: Zevende Esser Schetskaart - 1730-1736

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Grondgebruik_kaart
4 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
5 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
8 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend

34 Provincie Derk	  Hendriks Onbekend
35 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
36 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
37 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
37 Provincie Onbekend Onbekend
38 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
38 Provincie Onbekend Onbekend
65 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend

Grondgebruik_noDDeboek_1734 Grondgebruik_rekening_1732
Laeg	  hooijlant Hoijlant
Meede	  slegt	  hoijlant Hoijlant
Leeg	  hoijlant	  an	  malcander Leeg	  hoijland
Hoijlant Hoijlant
Bij	  de	  Haarder	  ziel Slegt	  land
Onbekend Slegt	  land
De	  helN Slegt	  land
Onbekend Onbekend
De	  helN Slegt	  land
Onbekend Onbekend
Onbekend Hoijlant

Grondgebruik_zonaal_model Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
Hooiland 1,656524426 0,666751081 6667,510815
Hooiland 2,441782225 0,982817345 9828,173455
Hooiland 1,281486028 0,515798126 5157,981262
Hooiland 7,235253621 2,912189582 29121,89582
Hooiland 0,996964799 0,401278332 4012,783316
Hooiland 1,954280553 0,786597923 7865,979225
Hooiland 4,128213062 1,661605757 16616,05757
Onbekend 4,480745612 1,803500109 18035,00109
Hooiland 5,298161588 2,132510039 21325,10039
Onbekend 4,810816405 1,936353603 19363,53603
Hooiland 0,506409767 0,203829931 2038,299314

34,79063809 14,00323183

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Grondgebruik_kaart
4 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
5 Provincie Evert	  Everts	  ten	  Camp Onbekend
8 Provincie Evert	  ten	  Camp Onbekend

34 Provincie Derk	  Hendriks Onbekend
35 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
36 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
37 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
37 Provincie Onbekend Onbekend
38 Provincie Hendrick	  Jans Onbekend
38 Provincie Onbekend Onbekend
65 Provincie Harm	  Hindriks	  wed Onbekend

  Bijlage 39: Zesde Esser Schetskaart - 1730-1736



298 299

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Grondgebruik_kaart  Grondgebruik_notitieboek_1734  Grondgebr_rekening_1732  Grondgebruik_zonaal_model  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2
Perceelnr Eigenaar Gebruiker

21 Provincie Roelf	  Pouwels
39 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
40 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
41 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
42 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
43 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
43 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
61 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
62 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
64 Datema	  wed Onbekend

1111 Mevrouw	  van	  Eewsum Onbekend
2222 De	  Stad Onbekend

Grondgebruik_kaart Grondgebruik_noKKeboek_1734 Grondgebruik_rekening_1732
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbehuist	  landt
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend
Hoge	  en	  lege	  dijk Hooge	  en	  leege	  dijck De	  hooge	  en	  leege	  Dijck
Dijk Hooge	  en	  leege	  dijck De	  hooge	  en	  leege	  Dijck
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend
Onbekend Onbekend Onbekend

Grondgebruik_zonaal_model Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
Onbekend 4,76199944 1,916704773 19167,04773
Onbekend 3,81485151 1,535477735 15354,77735
Onbekend 4,03323222 1,62337597 16233,7597
Onbekend 4,3402152 1,746936618 17469,36618
Onbekend 16,0077494 6,443119149 64431,19149
Onbekend 7,26210661 2,922997909 29229,97909
Onbekend 8,47082857 3,409508499 34095,08499
Onbekend 2,07840628 0,836558528 8365,585282
Onbekend 2,19356778 0,882911032 8829,110317
Onbekend 2,34855825 0,945294695 9452,946953
Onbekend 2,15557923 0,867620638 8676,206382
Onbekend 14,9155237 6,003498269 60034,98269

72,3826182 29,13400382

Perceelnr Eigenaar Gebruiker
21 Provincie Roelf	  Pouwels
39 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
40 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
41 Provincie Wilte	  Hendriks	  /	  nu	  Albert	  Wiltes
42 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
43 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
43 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
61 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
62 Provincie Jan	  Popkes	  Houtuin	  /	  nu	  Gerrit	  Garbrands
64 Datema	  wed Onbekend

1111 Mevrouw	  van	  Eewsum Onbekend
2222 De	  Stad Onbekend

  Bijlage 41: Achtste Esser Schetskaart - 1732-1736



300 301

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2
Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2

30 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,80316641 2,738274481 27382,74481
31 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,30244561 2,134234358 21342,34358
32 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 4,56878349 1,838935355 18389,35355
33 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,96501186 2,400917272 24009,17272
34 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 2,55678791 1,029107134 10291,07134
35 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 4,06730372 1,637089747 16370,89747
36 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,970792 2,403243781 24032,43781
37 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,21384495 0,488572594 4885,725943
38 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,68296265 0,677392466 6773,924659
39 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 2,64542758 1,0647846 10647,846
40 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,22452792 0,492872488 4928,724882
41 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 0,61493884 0,247512884 2475,128842
44 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,98379262 2,408476528 24084,76528
45 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,04769254 2,434196249 24341,96249
46 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,46717481 1,798037861 17980,37861
47 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,4023251 4,18693584 41869,3584
48 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,40073206 1,771294653 17712,94653
48 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,14181005 0,862078544 8620,785441
49 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,74261621 1,103903023 11039,03023
50 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,29873248 0,120239824 1202,398235
51 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,72004698 0,289818908 2898,18908
52 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 4,08441238 1,643975983 16439,75983
53 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,41917773 1,376219038 13762,19038
54 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,74209581 1,506193564 15061,93564
55 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,47678601 1,399406368 13994,06368
56 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,76924718 2,322121991 23221,21991
57 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,80700943 0,324821294 3248,212942
58 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,87045523 0,350358229 3503,582293
59 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,43329714 2,589402099 25894,02099
60 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,06283424 2,03779078 20377,9078
61 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 2,17826519 0,87675174 8767,517403
62 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 2,39690117 0,964752719 9647,527192
63 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,29558788 2,131474122 21314,74122
64 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 8,14386523 3,277905753 32779,05753
64 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,46986811 0,189121914 1891,21914
65 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,83675494 2,751793864 27517,93864
66 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,39744622 2,172472102 21724,72102
67 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,88162975 2,367355973 23673,55973
68 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,30140932 2,536317251 25363,17251
69 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,70312301 2,29550701 22955,0701
70 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,73133726 2,306863246 23068,63246
71 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 7,54306811 3,036084913 30360,84913
72 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,22517991 2,103134912 21031,34912
73 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,34968737 1,348249165 13482,49165
74 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 1,22934696 0,494812152 4948,121522
75 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,6310568 0,25400036 2540,003601
76 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,76231877 0,306833304 3068,333037
77 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 1,94954688 0,784692621 7846,926209
78 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,28368503 0,114183225 1141,832251
79 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24141589 0,902169894 9021,698944
80 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,4875422 1,806235738 18062,35738
81 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,72280077 0,693427312 6934,273117
82 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,96244637 1,997384664 19973,84664
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,87974019 0,756595425 7565,954246
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,22598917 0,09096064 909,606402
84 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,2591761 4,934318372 49343,18372
85 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,19740114 1,68945396 16894,5396
86 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,89242407 1,969200688 19692,00688
87 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 11,1967407 4,506688112 45066,88112
88 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,66436457 1,474906741 14749,06741
89 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,0547551 2,034538927 20345,38927
90 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,3373072 0,135766148 1357,661479
91 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24060076 0,901841805 9018,418046
92 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,04385709 0,420152479 4201,524789
93 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,59762993 0,240546046 2405,460464
94 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,49377092 0,198742797 1987,427973
95 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,25476492 2,517542881 25175,42881
96 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 5,98632734 2,409496755 24094,96755
97 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,06717747 1,637038931 16370,38931
98 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,43658758 1,383226501 13832,26501
99 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,7946758 1,527357011 15273,57011

100 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,11829494 1,255113714 12551,13714
101 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,86418021 3,567832534 35678,32534
102 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 2,94511264 1,185407838 11854,07838
103 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,61179386 0,246247028 2462,470279
104 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 1,0442864 0,420325277 4203,252768
105 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,22024959 0,08865046 886,504595
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 10,9073664 4,390214977 43902,14977
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,62050039 0,249751408 2497,514084
107 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,39581858 0,561816978 5618,169778
108 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,30840957 0,124134853 1241,348532
109 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,41134845 0,165567751 1655,677505
110 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,22765982 0,091633078 916,330781
111 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,24826679 0,904927384 9049,273843
112 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,64972895 3,079015902 30790,15902
113 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,1652998 0,87153317 8715,331698
114 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 6,13164329 2,467986425 24679,86425
115 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 8,97600148 3,612840596 36128,40596
116 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,84616505 1,145581433 11455,81433
117 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,93322051 1,180621256 11806,21256
118 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,21664532 0,48969974 4896,997402
119 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,92549851 0,775013149 7750,131488
120 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,87687458 0,75544202 7554,420202
121 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,7054612 0,283948134 2839,481337
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,30513353 2,940316244 29403,16244
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,3215687 0,129431401 1294,31401
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,47204586 3,007498457 30074,98457
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,96274301 0,387504062 3875,040622
124 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,624876 4,276512596 42765,12596
125 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,74631811 1,910393038 19103,93038
126 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,3480641 4,165095792 41650,95792
127 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,54240934 1,02331976 10233,1976
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,78603577 1,121379398 11213,79398

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
30 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,80316641 2,738274481 27382,74481
31 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,30244561 2,134234358 21342,34358
32 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 4,56878349 1,838935355 18389,35355
33 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,96501186 2,400917272 24009,17272
34 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 2,55678791 1,029107134 10291,07134
35 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 4,06730372 1,637089747 16370,89747
36 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 5,970792 2,403243781 24032,43781
37 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,21384495 0,488572594 4885,725943
38 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,68296265 0,677392466 6773,924659
39 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 2,64542758 1,0647846 10647,846
40 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 1,22452792 0,492872488 4928,724882
41 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 0,61493884 0,247512884 2475,128842
44 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,98379262 2,408476528 24084,76528
45 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,04769254 2,434196249 24341,96249
46 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,46717481 1,798037861 17980,37861
47 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,4023251 4,18693584 41869,3584
48 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,40073206 1,771294653 17712,94653
48 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,14181005 0,862078544 8620,785441
49 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,74261621 1,103903023 11039,03023
50 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,29873248 0,120239824 1202,398235
51 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,72004698 0,289818908 2898,18908
52 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 4,08441238 1,643975983 16439,75983
53 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,41917773 1,376219038 13762,19038
54 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,74209581 1,506193564 15061,93564
55 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,47678601 1,399406368 13994,06368
56 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,76924718 2,322121991 23221,21991
57 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,80700943 0,324821294 3248,212942
58 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,87045523 0,350358229 3503,582293
59 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,43329714 2,589402099 25894,02099
60 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,06283424 2,03779078 20377,9078
61 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 2,17826519 0,87675174 8767,517403
62 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 2,39690117 0,964752719 9647,527192
63 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,29558788 2,131474122 21314,74122
64 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 8,14386523 3,277905753 32779,05753
64 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,46986811 0,189121914 1891,21914
65 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,83675494 2,751793864 27517,93864
66 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,39744622 2,172472102 21724,72102
67 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,88162975 2,367355973 23673,55973
68 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 6,30140932 2,536317251 25363,17251
69 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,70312301 2,29550701 22955,0701
70 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,73133726 2,306863246 23068,63246
71 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 7,54306811 3,036084913 30360,84913
72 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,22517991 2,103134912 21031,34912
73 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,34968737 1,348249165 13482,49165
74 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 1,22934696 0,494812152 4948,121522
75 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,6310568 0,25400036 2540,003601
76 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,76231877 0,306833304 3068,333037
77 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 1,94954688 0,784692621 7846,926209
78 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 0,28368503 0,114183225 1141,832251
79 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24141589 0,902169894 9021,698944
80 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,4875422 1,806235738 18062,35738
81 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,72280077 0,693427312 6934,273117
82 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,96244637 1,997384664 19973,84664
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,87974019 0,756595425 7565,954246
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,22598917 0,09096064 909,606402
84 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,2591761 4,934318372 49343,18372
85 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,19740114 1,68945396 16894,5396
86 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,89242407 1,969200688 19692,00688
87 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 11,1967407 4,506688112 45066,88112
88 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,66436457 1,474906741 14749,06741
89 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,0547551 2,034538927 20345,38927
90 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,3373072 0,135766148 1357,661479
91 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24060076 0,901841805 9018,418046
92 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,04385709 0,420152479 4201,524789
93 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,59762993 0,240546046 2405,460464
94 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,49377092 0,198742797 1987,427973
95 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,25476492 2,517542881 25175,42881
96 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 5,98632734 2,409496755 24094,96755
97 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,06717747 1,637038931 16370,38931
98 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,43658758 1,383226501 13832,26501
99 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,7946758 1,527357011 15273,57011

100 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,11829494 1,255113714 12551,13714
101 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,86418021 3,567832534 35678,32534
102 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 2,94511264 1,185407838 11854,07838
103 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,61179386 0,246247028 2462,470279
104 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 1,0442864 0,420325277 4203,252768
105 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,22024959 0,08865046 886,504595
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 10,9073664 4,390214977 43902,14977
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,62050039 0,249751408 2497,514084
107 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,39581858 0,561816978 5618,169778
108 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,30840957 0,124134853 1241,348532
109 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,41134845 0,165567751 1655,677505
110 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,22765982 0,091633078 916,330781
111 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,24826679 0,904927384 9049,273843
112 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,64972895 3,079015902 30790,15902
113 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,1652998 0,87153317 8715,331698
114 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 6,13164329 2,467986425 24679,86425
115 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 8,97600148 3,612840596 36128,40596
116 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,84616505 1,145581433 11455,81433
117 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,93322051 1,180621256 11806,21256
118 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,21664532 0,48969974 4896,997402
119 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,92549851 0,775013149 7750,131488
120 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,87687458 0,75544202 7554,420202
121 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,7054612 0,283948134 2839,481337
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,30513353 2,940316244 29403,16244
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,3215687 0,129431401 1294,31401
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,47204586 3,007498457 30074,98457
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,96274301 0,387504062 3875,040622
124 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,624876 4,276512596 42765,12596
125 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,74631811 1,910393038 19103,93038
126 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,3480641 4,165095792 41650,95792
127 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,54240934 1,02331976 10233,1976
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,78603577 1,121379398 11213,79398

  Bijlage 42: Eerste Esser Kaart / Clooster Caart No.1 - 1596 (1)

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

81 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,72280077 0,693427312 6934,273117
82 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,96244637 1,997384664 19973,84664
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,87974019 0,756595425 7565,954246
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,22598917 0,09096064 909,606402
84 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,2591761 4,934318372 49343,18372
85 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,19740114 1,68945396 16894,5396
86 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,89242407 1,969200688 19692,00688
87 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 11,1967407 4,506688112 45066,88112
88 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,66436457 1,474906741 14749,06741
89 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,0547551 2,034538927 20345,38927
90 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,3373072 0,135766148 1357,661479
91 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24060076 0,901841805 9018,418046
92 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,04385709 0,420152479 4201,524789
93 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,59762993 0,240546046 2405,460464
94 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,49377092 0,198742797 1987,427973
95 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,25476492 2,517542881 25175,42881
96 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 5,98632734 2,409496755 24094,96755
97 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,06717747 1,637038931 16370,38931
98 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,43658758 1,383226501 13832,26501
99 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,7946758 1,527357011 15273,57011

100 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,11829494 1,255113714 12551,13714
101 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,86418021 3,567832534 35678,32534
102 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 2,94511264 1,185407838 11854,07838
103 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,61179386 0,246247028 2462,470279
104 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 1,0442864 0,420325277 4203,252768
105 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,22024959 0,08865046 886,504595
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 10,9073664 4,390214977 43902,14977
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,62050039 0,249751408 2497,514084
107 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,39581858 0,561816978 5618,169778
108 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,30840957 0,124134853 1241,348532
109 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,41134845 0,165567751 1655,677505
110 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,22765982 0,091633078 916,330781
111 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,24826679 0,904927384 9049,273843
112 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,64972895 3,079015902 30790,15902
113 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,1652998 0,87153317 8715,331698
114 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 6,13164329 2,467986425 24679,86425
115 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 8,97600148 3,612840596 36128,40596
116 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,84616505 1,145581433 11455,81433
117 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,93322051 1,180621256 11806,21256
118 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,21664532 0,48969974 4896,997402
119 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,92549851 0,775013149 7750,131488
120 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,87687458 0,75544202 7554,420202
121 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,7054612 0,283948134 2839,481337
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,30513353 2,940316244 29403,16244
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,3215687 0,129431401 1294,31401
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,47204586 3,007498457 30074,98457
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,96274301 0,387504062 3875,040622
124 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,624876 4,276512596 42765,12596
125 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,74631811 1,910393038 19103,93038
126 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,3480641 4,165095792 41650,95792
127 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,54240934 1,02331976 10233,1976
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,78603577 1,121379398 11213,79398
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,98831796 0,397797978 3977,97978
129 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,79923349 1,126691478 11266,91478
130 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,38083887 0,958287646 9582,876458
130 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,07652756 0,433302342 4333,023417
131 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,25192758 0,503900851 5039,008514
132 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,17282518 0,472062133 4720,621334
133 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,05483249 1,229570079 12295,70079
134 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,56312812 1,03165907 10316,5907
135 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,61426732 1,454742598 14547,42598

409,194723 164,7008761

81 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,72280077 0,693427312 6934,273117
82 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,96244637 1,997384664 19973,84664
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,87974019 0,756595425 7565,954246
83 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,22598917 0,09096064 909,606402
84 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,2591761 4,934318372 49343,18372
85 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,19740114 1,68945396 16894,5396
86 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,89242407 1,969200688 19692,00688
87 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 11,1967407 4,506688112 45066,88112
88 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,66436457 1,474906741 14749,06741
89 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 5,0547551 2,034538927 20345,38927
90 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,3373072 0,135766148 1357,661479
91 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,24060076 0,901841805 9018,418046
92 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,04385709 0,420152479 4201,524789
93 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,59762993 0,240546046 2405,460464
94 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,49377092 0,198742797 1987,427973
95 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 6,25476492 2,517542881 25175,42881
96 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 5,98632734 2,409496755 24094,96755
97 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,06717747 1,637038931 16370,38931
98 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,43658758 1,383226501 13832,26501
99 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,7946758 1,527357011 15273,57011

100 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 3,11829494 1,255113714 12551,13714
101 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,86418021 3,567832534 35678,32534
102 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 2,94511264 1,185407838 11854,07838
103 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,61179386 0,246247028 2462,470279
104 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 1,0442864 0,420325277 4203,252768
105 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,22024959 0,08865046 886,504595
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 10,9073664 4,390214977 43902,14977
106 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 0,62050039 0,249751408 2497,514084
107 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,39581858 0,561816978 5618,169778
108 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,30840957 0,124134853 1241,348532
109 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,41134845 0,165567751 1655,677505
110 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,22765982 0,091633078 916,330781
111 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,24826679 0,904927384 9049,273843
112 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,64972895 3,079015902 30790,15902
113 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,1652998 0,87153317 8715,331698
114 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 6,13164329 2,467986425 24679,86425
115 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 8,97600148 3,612840596 36128,40596
116 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,84616505 1,145581433 11455,81433
117 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 2,93322051 1,180621256 11806,21256
118 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,21664532 0,48969974 4896,997402
119 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,92549851 0,775013149 7750,131488
120 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 1,87687458 0,75544202 7554,420202
121 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,7054612 0,283948134 2839,481337
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,30513353 2,940316244 29403,16244
122 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,3215687 0,129431401 1294,31401
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,47204586 3,007498457 30074,98457
123 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 0,96274301 0,387504062 3875,040622
124 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,624876 4,276512596 42765,12596
125 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,74631811 1,910393038 19103,93038
126 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 10,3480641 4,165095792 41650,95792
127 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,54240934 1,02331976 10233,1976
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,78603577 1,121379398 11213,79398
128 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 0,98831796 0,397797978 3977,97978
129 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,79923349 1,126691478 11266,91478
130 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,38083887 0,958287646 9582,876458
130 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,07652756 0,433302342 4333,023417
131 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,25192758 0,503900851 5039,008514
132 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 1,17282518 0,472062133 4720,621334
133 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,05483249 1,229570079 12295,70079
134 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,56312812 1,03165907 10316,5907
135 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,61426732 1,454742598 14547,42598

409,194723 164,7008761

  Bijlage 42: Eerste Esser Kaart / Clooster Caart No.1 - 1596 (2)
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 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

  Bijlage 43: Zesde Esser Schetskaart - 1596

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
34 Ex	  convent	  /	  Provincie Rotger	  Hermens 7,235253621 2,912189582 29121,89582

7,235253621 2,912189582

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
34 Ex	  convent	  /	  Provincie Rotger	  Hermens 7,235253621 2,912189582 29121,89582

7,235253621 2,912189582

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

  Bijlage 44: Zevende Esser Schetskaart - 1596

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare
3 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,366908536 1,355180686

11 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,28649026 2,93281233
12 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 11,16053063 4,492113577
13 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,086586058 1,644850889
14 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,600461648 1,851685813
15 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,03929298 4,845815423
16 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 13,05055071 5,25284666
17 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,090161126 1,243789853
17 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,810360654 1,131170163
18 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 9,151770013 3,68358743
19 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 7,53809139 3,034081785
20 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,741767209 3,518561302
22 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,069908002 2,040637971
22 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,355423048 2,155557777
23 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,662466623 1,474142816
23 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,510194964 1,412853473
24 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,901489362 2,777849468
25 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,380661607 2,568216297
26 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 13,10719128 5,275644489

130,9103061 52,6913982

Opp_m2
13551,80686

29328,1233
44921,13577
16448,50889
18516,85813
48458,15423

52528,4666
12437,89853
11311,70163

36835,8743
30340,81785
35185,61302
20406,37971
21555,57777
14741,42816
14128,53473
27778,49468
25682,16297
52756,44489

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare
3 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,366908536 1,355180686

11 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 7,28649026 2,93281233
12 Ex	  convent	  /	  Provincie Albert	  Dercks 11,16053063 4,492113577
13 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,086586058 1,644850889
14 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 4,600461648 1,851685813
15 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 12,03929298 4,845815423
16 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 13,05055071 5,25284666
17 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 3,090161126 1,243789853
17 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 2,810360654 1,131170163
18 Ex	  convent	  /	  Provincie Peter	  Hopper 9,151770013 3,68358743
19 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 7,53809139 3,034081785
20 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 8,741767209 3,518561302
22 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,069908002 2,040637971
22 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 5,355423048 2,155557777
23 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,662466623 1,474142816
23 Ex	  convent	  /	  Provincie Cornellijs	  Hijlkens 3,510194964 1,412853473
24 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,901489362 2,777849468
25 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 6,380661607 2,568216297
26 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Albarda 13,10719128 5,275644489

130,9103061 52,6913982

 Perceelnr  Eigenaar  Gebruiker  Opp_gras  Opp_hectare  Opp_m2

  Bijlage 45: Achtste Esser Schetskaart - 1596

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
21 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,76199944 1,916704773 19167,04773
39 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 3,81485151 1,535477735 15354,77735
40 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 4,03323222 1,62337597 16233,7597
41 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 4,3402152 1,746936618 17469,36618
42 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 16,0077494 6,443119149 64431,19149
43 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 7,26210661 2,922997909 29229,97909
43 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 8,47082857 3,409508499 34095,08499
61 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 2,07840628 0,836558528 8365,585282
62 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 2,19356778 0,882911032 8829,110317

52,962957 21,31759021

Perceelnr Eigenaar Gebruiker Opp_gras Opp_hectare Opp_m2
21 Ex	  convent	  /	  Provincie Johan	  Gerdts 4,76199944 1,916704773 19167,04773
39 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 3,81485151 1,535477735 15354,77735
40 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 4,03323222 1,62337597 16233,7597
41 Ex	  convent	  /	  Provincie Berent	  Gerrijts 4,3402152 1,746936618 17469,36618
42 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 16,0077494 6,443119149 64431,19149
43 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 7,26210661 2,922997909 29229,97909
43 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 8,47082857 3,409508499 34095,08499
61 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 2,07840628 0,836558528 8365,585282
62 Ex	  convent	  /	  Provincie Brunne	  Peters 2,19356778 0,882911032 8829,110317

52,962957 21,31759021




