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voorwoord

Op 26 mei 2011 werd het Westerkwartiers 
volkslied gepresenteerd aan commissaris 
van de Koningin van de provincie 
Groningen Max van den Berg met de titel: 
‘Wij. Zand. Veen. Klei’. Tekst en muziek zijn 
van Gert Sennema. Ik had het concept van 
mijn scriptie zojuist afgerond en betrapte 
me er op dat ik met grote aandacht 
luisterde naar het volkslied dat door RTV 
Noord ten gehore werd gebracht: ‘Dis 
kaant Lauwers het zien eigen toal. Dis kant 
Reitdiep het zien eigen verhoal’… Het ging 
over ‘mijn’ Westerkwartier en de titel dekt 
zo mooi de ‘basis’ van mijn onderzoek! 
Deze kleine anecdote geeft een beeld 
van de betekenis die het Westerkwartier 
in de provincie Groningen voor mij 
heeft gekregen door het masterscriptie-
onderzoek dat ik deed naar de onstaans- 
en ontginningsgeschiedenis van 
Vredewold, de zuidwestelijke streek in het 
Westerkwartier, waarvan ik de historische 
naam niet eens kende vóór aanvang van 
mijn onderzoek.  
Ik wil mijn twee begeleiders van de 
Rijksuniversiteit Groningen, prof. 
dr. ir. Theo Spek, hoogleraar 
Landschapsgeschiedenis, en prof. dr. 
Henny A. Groenendijk, hoogleraar Pre- en 
Protohistorie, hartelijk danken voor het 
enthousiasme waarmee ze me steeds in 
de goede richting wisten te sturen en mijn 
denken wisten aan te scherpen. Ik had dit 
onderzoek niet kunnen doen zonder de 
enthousiaste hulp van Okke-Jan van de 
Riet, Geert Venema en Bernard Versloot. 
Okke-Jan zette in de ijzige februari-kou de 
boringen en mat op professionele wijze 
de metingen in. Bernard en Geert liepen 
met mij de  maisakkers af en leerden mij 
het landschap ten noorden van Tolbert tot 
in detail kennen. Zij deelden met mij hun 

uitgebreide archeologische collecties én 
de warmte en gastvrijheid van hun huizen. 
Mijn collega van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE), drs. Jan 
van Doesburg, wil ik dank zeggen voor 
het determineren van het kogelpot- 
en andere aardewerk in het depot 
te Nuis en op de boerderij van Geert 
Venema. Hij is mijn ‘leermeester’ bij 
het opstellen van een typologie voor 
het kogelpotaardewerk van Vredewold. 
Andere collega’s van de RCE, dr. Jos Stöver 
en dr. Otto Brinkkemper hebben mij 
vanuit hun eigen vakdisciplines bijgestaan 
in de respectievelijke deelonderzoeken 
‘kerkhistorisch onderzoek’ en de analyse 
van veenmonsters. Drs. Menne Kosian 
leverde kaartmateriaal en enkele tabellen. 
Berend Kingma, voorzitter van de 
Heemkundekring Vredewold-West, spitte 
met mij het archief door in de kelder 
van het gemeentehuis van Marum en 
Geert Hadders van de Historische Kring 
gemeente Leek en omstreken inspireerde 
me met zijn verhalen en de boeken die 
hij schreef over Vredewold. Dr. Karel F. 
Gildemacher maakte mij enthousiast voor 
het vak toponomie en was mijn begeleider 
voor dit onderdeel van de scriptie. Prof. 
dr. Hans Mol, hoogleraar Middeleeuwse 
geschiedenis van Friesland (Fryske 
Akademy, Leeuwarden) heeft mij de weg 
gewezen in de complexe institutionele 
achtergrond van kerk en klooster in 
de Middeleeuwen. Mede-student ing. 
Dennis Worst en wetenschappelijk 
medewerker RUG drs. ing. Jeroen Zomer 
ook dank voor hun spontane hulp bij 
het booronderzoek naar veen onder de 
kerken van Vredewold. Pas afgestudeerd 
en mede-student Landschapsgeschiedenis 
drs. ir. Annelien Kapper verzorgde op 



professionele wijze de lay-out van de 
scriptie. En tot slot wil ik mijn dochter 
Anna bedanken voor haar geduldig 
uitleggen hoe ik mijn afbeeldingen, foto’s, 
kaart- en tekstmateriaal in mijn computer 
kon ordenen, bewerken én terugvinden.

Ik hoop met mijn onderzoek  de 
landsstreek ‘Vredewold’ wat beter 
op de kaart te hebben gezet, meer 
mensen enthousiast te maken en 
de cultuurhistorische waarde van 
hun streek te leren waarderen en de 
nieuwsgierigheid te prikkelen van 
toekomstige onderzoekers naar de 
nog vele onopgeloste mysteries van 
deze streek. ‘Wij. Zand. Veen. Klei’: een 
volkslied als kroon op het werk.
 



samenvatting

 Het doel van het hier gepresenteerde 
onderzoek is om de ontginnings- 
en bewoningsgeschiedenis te 
reconstrueren van de streek Vredewold 
in het Westerkwartier van de provincie 
Groningen tussen ca 700 en ca 1500 na 
Chr. Vredewold ligt op de noordrand 
van het Fries-Drents-Groningse 
keileemplateau. De fysische geografie 
van deze streek wordt gedomineerd 
door een zuidwest-noordoost lopend 
keileemplateau annex dekzandrug. Dit 
plateau wordt aan de noordzijde begrensd 
door het brede stroomdal van de Oude 
Riet, die de hoofdafwatering vormde 
voor de streek. De meeste middeleeuwse 
dorpen bevinden zich tegenwoordig op de 
bovengenoemde dekzandrug dan wel op 
geisoleerd liggende dekzandkoppen. 
 Uit een verkennend onderzoek 
van beschikbare bronnen en 
literatuur is gebleken dat de kennis 
over de middeleeuwse ontginnings- 
en bewoningsgeschiedenis van 
Vredewold zeer gering is, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
veenontginningslandschappen van 
Achtkarspelen, de centrale Groninger 
Wolden en de wolden in de kop van 
Drenthe. Systematisch archeologisch 
en historisch-geografisch onderzoek 
naar de middeleeuwse ontginning en 
bewoning heeft in deze streek nog 
niet plaatsgevonden. In de literatuur 
domineren twee ontginningsmodellen: 
het kwelderontginningsmodel 
(opstrekkende veenontginningen vanaf de 
kwelder) en het rivierontginningsmodel 
(opstrekkende ontginningen vanaf 
beken en rivieren, beginnend in de 
benedenloop). Als derde model wordt in 
deze scriptie het pleisterplaatsenmodel 

geïntroduceerd: ontginningen die starten 
op preferent gekozen dekzandkoppen of 
inversieruggen langs de rivier.
 Het onderzoek kent twee hoofdhema’s: 
1. reconstructie van het natuurlijke 
landschap vóór aanvang van de 
ontginningen; 2. reconstructie van 
de middeleeuwse ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis. Deze twee 
thema’s zijn interdisciplinair onderzocht 
met behulp van bronnen en methoden 
uit de vakgebieden van de bodemkunde, 
archeologie, historische-geografie, 
toponomie, kerkgeschiedenis en 
architectuurgeschiedenis. 
 Er is bodemonderzoek uitgevoerd in 
het voor dit doel geselecteerde pilot-
gebied Tolbert/Leek – Oldekerk met 
een dwarsprofiel van het landschap 
van de pleistocene dekzandrug van 
Vredewold, ter hoogte van Tolbert, door 
het stroomdal van de Oude Riet naar 
de dekzandrug van Oldekerk/Niekerk. 
De pleistocene ondergrond van potklei 
en keileem met daarop de dekzanden 
veroorzaakt daar een licht golvend 
relief waarvan de top ligt tussen  + 2 
m NAP op de dekzandrug tot > - 5 m 
NAP in het stroomdal van de Oude Riet. 
Over deze pleistocene ondergrond, 
die een slechte waterdoorlatendheid 
heeft, is vanaf ongeveer 4000 v. Chr. 
al lokaal veen gaan groeien, waardoor 
Vredewold na de Midden-Bronstijd tot 
aan de vroege Middeleeuwen nagenoeg 
onbewoonbaar moet zijn geweest 
met uitzondering waarschijnlijk van 
enkele hoog gelegen dekzandkoppen. 
Dit beeld wordt ondersteund door de 
schaarse archeologische vondsten uit 
deze periode. Door de inbraken van 
de Lauwers in de 8ste/9de eeuw na Chr. 



waardoor het zeewater via een uitgebreid 
geulenstelsel ver landinwaarts het 
veengebied binnenstroomde, verbeterde 
de ontwatering van het veenpakket, 
waardoor het landschap voor mensen 
toegankelijker werd. De op het veen 
afgezette zeeklei is in een kilometers 
brede zone in het pilotgebied terug 
te vinden. De zogenaamde klei- of 
natuurdijken, de met zeeklei opgevulde 
rivierbedding van de Oude Riet, zijn 
tegenwoordig als langgerekte ruggen 
(inversieruggen) boven het ingeklonken 
klei-op-veen landschap zichtbare relicten 
uit de periode van de overstromingen. 
 Archeologische sporen van de 
eerste vroegmiddeleeuwse ontginners 
in Vredewold zijn uiterst schaars: 
slechts één urn met crematieresten 
en een bijgift uit Marum is te 
dateren in de vroege Middeleeuwen. 
De bestudeerde middeleeuwse 
archeologische vondsten bestaan 
hoofdzakelijk uit kogelpotaardewerk uit 
de volle en late Middeleeuwen. Voor 
dit kogelpotaardewerk is een typologie 
opgesteld op basis van het grote aantal 
randscherven. De archeologische 
bronnen bieden weinig houvast voor 
een duidelijk ruimtelijk begrensd en 
dateerbaar ontginningsmodel voor 
Vredewold. Retrospectief onderzoek 
van historische verkavelingspatronen en 
bezitsverhoudingen met behulp van het 
Historisch Geografisch Informatiesysteem 
Groningen (HISGIS) levert indicaties op 
voor de ontginningsbasis en -richting 
en voor de ontginningsvolgorde van 
de Middeleeuwse nederzettingen. 
De gegevens uit het toponymisch en 
kerkhistorisch onderzoek bieden een 
nadere onderbouwing voor  de ouderdom 
en de onderlinge relaties tussen de 
dorpen. 
De bovengenoemde deelresultaten 
leiden tot de volgende, hypothetische 
ontginningsgeschiedenis. In Vredewold 
is er sprake van verschillende fasen in de 
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis 
tussen 700 en 1500 n. Chr. Marum lijkt 
een primaire nederzetting uit de vroege 
Middeleeuwen (8ste/9de eeuw) en daarmee 

de oudste van de reeks dorpen op de 
dekzandrug. Het hoeft hierbij niet om een 
klassieke veenontginningsnederzetting te 
gaan, maar kan ook een zandnederzetting 
met bijbehorend akkerland zijn geweest. 
Als nederzetting lijkt Marum direct aan de 
Oude Riet op de hogere dekzandgronden 
te zijn ontstaan en is vervolgens als 
pleisterplaats gaan functioneren. Tolbert 
en Midwolde zijn waarschijnlijk 10de 
of 11de- eeuwse rivierontginningen, 
waarvan de primaire nederzettingen meer 
noordelijk aan de oevers van de Oude 
Riet moeten hebben gelegen. In de loop 
van de 11de eeuw vond vervolgens een 
geleidelijke en individuele verplaatsing 
naar de hoger gelegen dekzandruggen 
in het zuiden plaats, alwaar consolidatie 
plaatsvond in de 12de/13de eeuw door 
grensafbakening, parochievorming en 
kerkenbouw. De huidige dorpen Tolbert 
en Midwolde zijn daarmee tweede 
generatie-dorpen, die zich vervolgens als 
pleisterplaats gingen ontwikkelen. Vanuit 
de plaatsen Marum, Tolbert en Midwolde, 
waarvan Marum de oudste is en die zich 
van de andere dorpen onderscheiden 
door hun kerkelijke en bestuurlijk-
juridische functies, zijn in de late 13de/14de 
eeuw nieuwe parochies gesticht: 
Noordwijk, Nuis, Niebert, Lettelbert 
en Oostwold; dit is de derde generatie 
dorpen. Tenslotte zijn vanuit Noordwijk 
en Oostwold respectievelijk Lucaswolde 
en Lagemeeden als parochies gesticht, die 
daarmee tot de vierde generatie dorpen 
behoren.
Om deze hypothese nader te 
kunnen onderbouwen en te toetsen 
worden aanbevelingen voor verder 
interdisciplinair onderzoek gedaan.
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1
1.1 Ligging van het onderzoeksgebied

Het gebied dat in dit masterscriptie-
onderzoek centraal staat is het 
zuidwestelijke deel van het 
Westerkwartier in de provincie 
Groningen. Vanouds wordt dit gebied 
ook wel Vredewold genoemd. De huidige 
begrenzing van Vredewold wordt gevormd 
door de gemeentegrenzen van Leek 
en Marum (afb. 1.1). Deze gemeenten 
grenzen in het westen en zuiden aan 
de provincies Friesland en Drenthe. 
De streek Langewold ligt ten noorden 
van Vredewold en beslaat de huidige 
gemeenten Grootegast en Zuidhorn 
(afb. 1.2). Het Oude Diep, dat tot het 
stroomgebied van de Oude Riet behoort, 
vormt vanouds de natuurlijke scheiding 
tussen de twee streken (afb. 1.3). De 
Oude Riet had z’n oorsprong in de venen 
nabij het voormalige klooster Trimunt 
in het zuidoosten van Vredewold en 
waterde af in het Reitdiep. Op de Grote 
HistorischeTopografische Atlas is de naam 
tot aan Balktille Oude Diepje. Daarna 
verandert de naam in Oude Dwarsdiep 
tot aan ongeveer Lucaswolde.1 Vervolgens 
loopt het water via de Matsloot en 
Wolddiepje naar Enumatil waar het 
in het Hoendoep uitmondt. Op latere 
topografische kaarten (1988) komen de 
namen Oude Diep, Dwarsdiep en Matsloot 
nog voor. Dwarsdiep en Matsloot zijn 
gekanaliseerde wateraflossingen in het 
stroombed van de Oude Riet.

1 Kaarten 113, 95 en 96, uitgegeven in 1908.

Afb. 1.2 Het Zuidelijk
Westerkwartier met
Langewold en Vredewold 
en het Noordelijk
Westerkwartier met
Middag en Humsterland. 
De Oude Tocht vormt de
grens tussen beide gebieden.
Bron: Schroor en Meijering 
2007.

Afb. 1.1 Het pilotgebied 
met rode lijn aangegeven.

2,5 km0
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De huidige grens tussen de twee 
landsstreken wordt gevormd door een 
leidijk die in een bron uit 1472 wordt 
genoemd, waarin de zijlrechters/
grietmannen en mederechters van 
het Vredewolder Sloterzijlvest aan 
het klooster Trimunt vergunning werd 
verleend voor het schutten van een 
wetering en de aanleg van een leidijk.2 
Beide gebieden tezamen worden tot het 
Zuidelijk Westerkwartier gerekend. Het 
Noordelijk Westerkwartier bestaat uit de 
gebieden Middag en Humsterland.3 

Vredewold wordt als naam voor ’t eerst 
vermeld als ‘Frodovvalda’ in ’t midden van 
de 11de eeuw in een inkomstenregister 
van de abdij te Werden (zie paragraaf 
4.4). Vredewold ligt op de noordwestelijke 
uitlopers van het Drents Plateau. 
Het vormt met de Noordelijke Friese 
Wouden één landschappelijk geheel met 

2 Groninger Archief, toegang 172, inventarisnr. 87.
3  Schroor en Meijering 2007, 27.

Afb. 1.4 Tolbert en Leek 
aaneen gegroeid. 
De rechte Tolbertervaart, 
aan de linkerzijde van noord 
naar zuid, vormt nu nog 
de grens tussen bebouwd 
en onbebouwd gebied. 
Het stedenbouwkundig 
ontwerp van de nieuwbouw 
heeft nagenoeg geen 
rekening gehouden 
met het kleinschalige 
middeleeuwse landschap, 
dat eraan ten grondslag 
ligt. In het verlengde van de 
Tolbertervaart, helemaal in 
het noorden, is de gedempte 
haven van Tolbert te zien. 
In het Structuurplan Leek/
Roden 2007 wordt de sprong 
gemaakt naar de westzijde 
van de Tolbertervaart. 
Rechtsboven, in een 
groene rechthoek, ligt de 
middeleeuwse kerk van 
Tolbert.
Bron: Luchtfoto, 
overgenomen uit: Hadders 
2007.

Afb. 1.3 De Oude Riet en de 
ligging van de ‘kleidijken’ en 
de bedijkingen.
In rood: de oudste 
bedijkingen. De Oude Riet 
waterde oorspronkelijk 
in het noorden af in het 
Reitdiep. De waterscheiding 
tussen het stroomgebied 
van de Lauwers, op de grens 
van Friesland en Groningen, 
en de Oude Riet, ligt iets 
ten westen van het lange, 
einde 15de eeuw,  noord-
zuid gegraven Wolddiep, 
links van het midden op de 
kaart. De dekzandruggen 
zijn gearceerd aangegeven. 
Midden op de kaart zijn de 
Redendijk, de Hooidijk en 
de Westerdijk als ‘kleidijken’ 
getekend
Bron: Kloppenburg 1945, 
Kaart 1
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glaciale dekzandruggen en welvingen 
en met lager gelegen dekzandlaagten 
en -vlakten daartussen. Het brede 
stroomdal van de Oude Riet ligt als 
een breed lint tussen Langewold en 
Vredewold. De meeste oudere dorpen 
met 13de /14de -eeuwse kerken bevinden 
zich op de glaciale dekzandruggen, ook 
wel ‘gaasten’ genoemd, aan de weg 
van Marum tot Oostwold (afb. 1.5). 
Door de aanwezigheid van houtsingels, 
houtwallen en wegbeplanting heeft deze 
rug een besloten karakter. De meeste 
dorpen langs deze weg hebben een 
opstrekkende verkaveling haaks of schuin 
op de weg, zowel naar het noorden als 
naar het zuiden toe. De openheid van 
het landschap neemt toe naarmate de 
opstrekken zich verwijderen van de 
dekzandruggen en de lager gelegen 
vlakten en het brede stroomdal bereiken.

Grasland, hier en daar afgewisseld met 
een maïsakker, overheerst tegenwoordig 
het landschap. In en rondom enkele 
dorpen op de dekzandrug is de actuele 
ruimtelijke dynamiek groot en is sprake 

van een zekere mate van verstedelijking. 
Zo is het oude dorp Tolbert nagenoeg 
aaneengegroeid met het jongere 
dorp Leek door sterke uitbreiding en 
centrumvorming van dit laatste dorp (afb. 
1.4).4 

Ook het dorp Marum heeft de laatste 
decennia een grote uitbreiding ondergaan. 
De andere dorpen op de dekzandrug 
Nuis, Niebert, Midwolde, Lettelbert 
en Oostwold zijn daarmee vergeleken 
tamelijk klein gebleven en vertonen nog 
het karakteristieke wegdorpenkarakter. 
Ten noorden van de dorpen langs de 
hoofdweg liggen nog het oude streekdorp 
Noordwijk en het gehucht Lucaswolde. 
Boerakker, eveneens ten noorden van de 
hoofdweg, is het jongste dorp en pas rond 
1900 ontstaan. Enumatil ligt bij de brug 
over het Hoendiep en behoort ook tot de 
jongere, post-middeleeuwse dorpen.5

4 Het dorp Leek is pas in de 16de eeuw ontstaan. 
Zie ondermeer: Hartgerink-Koomans 1949, 7, 
Hadders 2003, 83.

5 Zie ook: Hadders 2005. De ‘Til’ (brug) van 
Enuma lag er waarschijnlijk al in de 15de eeuw. 

Afb. 1.5 Fragment van de 
Tabulae Dominii Groningae 
uit 1660 van A.F. de Wit. 
Op deze kaart is de grens 
tussen Vredewold en 
Langewold in bruin en met 
een stippellijn aangegeven. 
Alle middeleeuwse kerken 
staan bij de dorpsnamen in 
Vredewold op de kaart. Ook 
Lagemeeden (Leegemieden) 
behoorde tot Vredewold. De 
14de - eeuwse kerk, die op 
de kaart nog is aangegeven, 
is inmiddels afgebroken. Het 
dorp Noordwijk (Noortwick) 
is op deze kaart aan de 
Langewoldse zijde van de 
grens gesitueerd. De dorpen 
Lucaswolde en Boerakker 
staan niet op de kaart: 
Lucaswolde had blijkbaar in 
de 17de eeuw al geen kerk 
meer en Boerakker is pas 
rond 1900 ontstaan. Uit dit 
kaartfragment blijkt dat de 
grens tussen Vredewold en 
Langewold ofwel niet juist 
is getekend, ofwel dat de 
grens niet altijd op dezelfde 
plaats heeft gelegen. De 
hedendaagse grens van 
Vredewold valt samen 
met de gemeentegrenzen 
van Leek en Marum.  Het 
Nienoorter veen wordt 
aan de Groningse zijde 
ontgonnen; de grens 
tussen Drenthe en 
Groningen –dwars door het 
Leekstermeer (Sulte meer) is 
inmiddels vastgelegd. 
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De Lauwers, op de grens van de provincies 
Friesland en Groningen, en de Oude Riet/
Oude Diep zijn vanouds de belangrijkste 
natuurlijke waterlopen in Vredewold. Ze 
stonden in de Middeleeuwen nog in open 
verbinding met de zee. De invloed van 
overstromingen en stormrampen was tot 
diep in het Westerkwartier merkbaar. 

Het zuidelijk deel van Vredewold is een 
veenkoloniaal landschap met rechte 
vaarten, wijken en jongere (lint)dorpen, 
dat vanaf de 16de eeuw in ontginning 
is gebracht en waar op grote schaal 
vervening heeft plaatsgevonden onder 
leiding van de heren (jonkers) van 
Nienoord. Het Leekster Hoofddiep 
en met name de Jonkersvaart zijn 
opvallende kaarsrechte lijnen in dit open 
landschap. De dorpen Leek, De Wilp en 
Zevenhuizen vormen de hoofdkernen 
met vooral in Leek sterke uitbreiding van 
bebouwing en centrumvorming. Andere 
dorpen en buurschappen vertonen nog 
de karakteristieke lintbebouwing aan 
kanalen, zoals Boerenstreek, Diepswal, 
Oostindië en de bebouwing langs de 
Jonkersvaart.

In het noordwestelijk deel van Vredewold, 
ten zuiden van Opende (Langewold), 
ligt een heide-ontginningslandschap dat 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw is 
gevormd. Enkele resten hoogveen liggen 
daar nog ter plekke van de Jilt Dijksheide, 
tegenwoordig een natuurgebied van 
Staatsbosbeheer.6 

Vredewold heeft - zoals hierboven is 
toegelicht - een gevarieerd landschap 
met een licht reliëf veroorzaakt door de 
glaciale ruggen in een verder overwegend 
laag veenontginningslandschap, met 
veel waterlopen in de vorm van kanalen, 
wijken, sloten, deels rechtgetrokken 

Eind 16de eeuw is er een schans aangelegd 
vanwege de strategische ligging op het kruispunt 
van een belangrijke land- en waterweg. Het dorp 
heeft zich langzaam ontwikkeld bij deze handels- 
en militaire locatie. Zie ook: Gildemacher 1993, 
p. 593, over de betekenis van ‘til’.

6 Schroor en Meijering 2007, 137.

rivieren en beekrestanten, petgaten en 
pingoruïnes. Een landschap dat in grote 
mate door  menselijk gebruik is gevormd. 
Het onderzoek van de masterscriptie is 
gericht op de ontginningsgeschiedenis 
van Vredewold in de periode 700 tot 1500 
n. Chr. en is om die reden gericht op het 
noordelijk deel van Vredewold waar de 
middeleeuwse dorpen liggen. 

1.2 Probleemstelling en 
onderzoeksvragen

Er liggen twee gangbare modellen 
ten grondslag aan de kennis over de 
veenontginningen in het noorden 
van het land: het kwelder- en het 
rivierontginningsmodel. Voor de 
situatie in Vredewold wordt een 
derde model geïntroduceerd: het 
pleisterplaatsenmodel. Ook kan het door 
de meeste onderzoekers als verouderd 
beschouwde zandrugontginningsmodel, 
waarbij de veronderstelling is dat 
ontginning plaatsvond vanaf de wegen 
op de dekzandruggen, niet op voorhand 
worden uitgesloten zodat dit model als 
vierde model wordt opgevoerd. 

I.  Kwelderontginningsmodel: 

hierbij wordt uitgegaan van 
ontginningen die zich vanaf de 
dichtbewoonde kwelder (terpen- en 
wierdenlandschap) in de noordelijke 
randzone van het veenlandschap 
hebben uitgebreid.7 Blijkens 
archeologisch onderzoek van de laatste 
decennia hebben deze ontginningen 
een zeer lange voorgeschiedenis, 
die deels teruggaat tot de late 
IJzertijd, Romeinse tijd en vroege 
Middeleeuwen. Een deel van deze 
vroege veenontginningen is in later 
tijd als gevolg van bodemdaling 
en overstroming bedekt door een 
laag zeeklei (klei-op-veengebied, 

7   De Langen 1992 en 2011; Schoorl 1993; 
Brinkkemper et al. 2009; Ligtendag 1994.
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knipkleigebied).8 De oostzijde van 
Vredewold grenst aan een klei-op-
veen gebied, het tegenwoordige 
Lagemeeden, waar bewoners zich in 
de Middeleeuwen op huiswierden 
beschermden tegen de zee-invloeden. 
Miedema dateert een deel van deze 
huiswierden tussen 900-1100 n. Chr. 
en een deel uit de late Middeleeuwen 
1000-1400/1600.9 Het is waarschijnlijk 
dat de zee-invloeden in deze streek 
pas merkbaar werden na de opening 
van het Lauwerszee-bekken, vanaf 
de vroege 8ste eeuw.10 Of er in de 
Middeleeuwen een relatie bestond 
tussen het wierdengebied en het 
Woldgebied, via het water van het 
Oude Diep en de streek Hooge-/
Lagemeeden moet onderzocht 
worden. In elk geval was er in de late 
Middeleeuwen wel een relatie tussen 
de dorpen Oostwold en Lagemeeden.11

II.  Rivierontginningsmodel: 

de venen werden ontgonnen vanaf 
de oevers van beken en riviertjes, 
zoals de Lauwers en de Oude Riet.12 
Dit soort ontginningen had veelal 
een dynamisch karakter. Door 
het inklinken en oxideren van de 
ontgonnen veenkussens daalde het 
maaiveld en waren de bewoners 
genoodzaakt om dieper en hoger 
in het veen te gaan wonen. Daarbij 
wordt meestal aangenomen dat 
de ontginningen zijn begonnen 
langs de benedenloop en zich in 
de loop der eeuwen steeds verder 
stroomopwaarts ontwikkelen, totdat 

8   Zie voor een recent overzicht in Friesland: De 
Langen 2011.

9 Miedema 1983.
10 Groenendijk en Vos 2010.
11 Siemens 1962, 27; Joosting 1921, 25, noemen een 

15de – eeuwse bron, waarin voor ’t eerst melding  
wordt gemaakt van ‘Meeden’: Pratis Ostwald 
alias Meden.

12 De Langen 1992 en 2011; Schoorl 1993; Mol, 
Noomen en Van der Vaart 1990; Ligtendag 1994; 
Brinkkemper et al. 2009; Baas en Ligtendag 
1995; Elerie 1998; Schroor en Meijering 2007; 
Zomer 2009.

uiteindelijk het gehele stroomgebied 
in ontginning is gebracht. In Vredewold 
kan dit model van toepassing zijn 
geweest, gelet op de ligging van de 
tegenwoordige middeleeuwse dorpen 
op de zandruggen. Een derde model is 
evenwel denkbaar:

III.  Pleisterplaatsenmodel: 

de situatie waarbij de oudste 
bewoning en ontginningen op dichtbij 
de beek gelegen dekzandruggen 
(pleisterplaatsen) zijn ontstaan die 
vervolgens als uitvalsbasis voor 
nieuwe ontginningen in de nabije 
omgeving gingen dienen. In dit 
model hoeven de ontginningen dus 
niet stroomafwaarts te beginnen 
om in de loop der tijd steeds verder 
stroomopwaarts te reiken, maar 
kunnen geschikte pleisterplaatsen 
langs de boven- of middenloop van 
beken vanaf het begin zijn bezet. De 
pleisterplaatsen fungeren enerzijds als 
basis voor opstrekkende ontginningen 
in het achterliggende veengebied, 
anderzijds kunnen ze ook de basis 
vormen voor het ontstaan van nieuwe 
nederzettingen en ontginningen direct 
stroomopwaarts of stroomafwaarts 
(zijwaartse uitbreiding). Een dergelijk 
model zou in Vredewold – naast de 
andere twee modellen - van toepassing 
kunnen zijn als we bijvoorbeeld kijken 
naar de ligging van het dorp Marum, 
direct aan de oevers van het Oude 
Diep, en de mogelijke relatie tussen dit 
dorp en andere dorpen en gehuchten 
zoals Noordwijk, Nuis, De Malijk en De 
Haar. Er kunnen meer van dergelijke 
pleisterplaatsen aanwezig zijn in 
Vredewold.

IV.  Zandrugontginningsmodel:

de ontginningen zouden de wegen 
over de dekzandruggen als basis 
hebben gehad, waarbij de verkaveling 
zich opstrekte naar beide zijden van 
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de weg.13 Dit model wordt inmiddels 
door de meeste onderzoekers als 
achterhaald beschouwd, maar kan 
ook niet geheel worden uitgesloten 
in Vredewold. Het model zou 
bijvoorbeeld kunnen gelden voor de 
vanuit de ‘pleisterplaatsen’ secundair 
gestichte dorpen.

Welke van deze vier modellen in 
Vredewold het meest waarschijnlijke is, 
valt op basis van het tot dusverre verrichte 
onderzoek niet aan te geven. Daarvoor 
is de situatie in dit gebied te complex 
en is ook nog onvoldoende onderzoek 
verricht. In het navolgende onderzoek zal 
met behulp van bronnen en methoden 
van meerdere disciplines worden getracht 
om duidelijkheid te verkrijgen over 
de middeleeuwse nederzettings- en 
ontginningsgeschiedenis van Vredewold 
tussen 700 en 1500. Daartoe zijn drie 
onderzoeksthema’s benoemd elk met een 
reeks hoofd- en deelvragen.

Onderzoeksthema 1 – Het 
natuurlijke landschap vóór 
aanvang van de ontginningen

Hoofdvraag 1 
Welke ruimtelijke opbouw en 
samenstelling kende het natuurlijke 
landschap van Vredewold bij aanvang 
van de middeleeuwse ontginningen?

Deelvragen:
1a Welke geologische opbouw en 
  geomorfologische gesteldheid kent 
  het Pleistocene oppervlak van 
  Vredewold?

1b Welke bodemkundige aanwijzingen 
  zijn er voor de ruimtelijke verbreiding 
  en stratigrafie van het voormalige 
  Holocene veenlandschap van 
  Vredewold?

1c Welke ruimtelijke verbreiding en 

13 Bouwer 1985.

  globale datering heeft het mariene 
  kleidek in het dal van de 
  Oude Riet aan de noordzijde van 
  Vredewold en welke invloed had 
  de afzetting van dit kleidek op de 
  latere landschapsontwikkeling?

Onderzoeksthema 2 
Middeleeuwse nederzettings- 
en ontginnings-geschiedenis

Hoofdvraag 2
Welke datering en fasering kenden de 
diverse middeleeuwse nederzettingen en 
ontginningen in Vredewold ?

Deelvragen:
2a Wat zegt het archeologisch 
  vondstmateriaal over het 
  ruimtelijke verspreidingspatroon 
  van de middeleeuwse nederzettingen 
  van Vredewold en wat is de aard, 
  omvang en datering van het 
  materiaal? Hoe verhouden zich 
  de middeleeuwse vindplaatsen in 
  het pilotgebied met de 
  geomorfologische en bodemkundige 
  situatie van het gebied en is er op 
  basis van het vondstmateriaal iets 
  te zeggen over de maatschappelijke 
  status van de middeleeuwse 
  bewoners en gebruikers?

2b Welke historisch-geografische 
  aanwijzingen zijn er voor de 
  ontginnings- en 
  nederzettingsgeschiedenis van 
  Vredewold in de Middeleeuwen?

2c Welke toponymische 
  verklaringen en dateringen zijn 
  er voor de streeknaam Vredewold, 
  de Middeleeuwse dorpsnamen en 
  enkele buurtschapnamen? En welke 
  aanwijzingen zijn er in de toponymie 
  te vinden voor een relatie tussen de 
  dorpen onderling?
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2d Welke datering kan gegeven 
  worden aan de Middeleeuwse kerken 
  in Vredewold op basis van een quick 
  scan van de kerk- en bouwhistorische 
  gegevens en is er een volgorde te 
  bepalen in de kerkenbouw 
  die meer licht kan werpen op de 
  ontstaansgeschiedenis van de dorpen 
  en hun onderlinge verhoudingen?

Onderzoeksthema 3 Synthese 
en modelvorming

Hoofdvraag 3
Welk(e) ruimtelijk(e) model(len) voor 
de middeleeuwse nederzettings- en 
ontginningsgeschiedenis van Vredewold 
kan/kunnen op basis van de antwoorden 
op bovengenoemde onderzoeksvragen 
worden vervaardigd ?

Deelvraag
3a Welke aanbevelingen voor nader 
  onderzoek kunnen voor wat betreft 
  de landschapsontwikkeling van 
  Vredewold worden gedaan ?

1.3 Bronnen en methoden 

Ter introductie van het werkterrein en 
het onderzoek in Vredewold zijn op 
28 oktober 2010 gesprekken gevoerd 
met Berend Kingma, voorzitter van de 
Heemkundekring Vredewold-West, en 
met Geert Hadders, bestuurslid van de 
Historische Kring gemeente Leek en 
omstreken.14 Hierop aansluitend vond 
een uitgebreide bestudering plaats 
van literatuur, historisch en ander 
kaartmateriaal, zoals de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1:50.000, het 
Algemeen Hoogtebestand Nederland 
(AHN), archivalia en websites die in 

14 Berend Kingma woont aan ’t Malijkse Pad, 
was boer (en z’n vader vóór hem) en heeft 
diverse bestuursfuncties bekleed, zoals die van 
wethouder van de gemeente Marum. Geert 
Hadders woont in Tolbert en was tot voor kort 
leraar in Leek. Hij heeft verschillende publicaties 
op zijn naam staan, waarvan enkele in de 
literatuurlijst van deze scriptie zijn opgenomen. 
Het archief van de Heemkundekring bevindt 
zich in het gemeentehuis van Marum. De 
Historische Kring gemeente Leek e.o. heeft een 
eigen bibliotheek met ruim 400 titels van boeken 
en publicaties/kaarten etc., die gevestigd is in 
boekhandel Bronsema Bosman te Leek en alleen 
op zaterdag voor leden toegankelijk is.

Afb. 1.6 Het pilotgebied 
Het pilotgebied is 
aangegeven met een rode 
lijn.

2.5 km0
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Afb. 1.8 Ruilverkaveling in 
de Tolberter Petten.
Bron: gemeente-archief 
Marum

Afb. 1.7 
Ruilverkavelingsplannen 
Vredewold/Langewold in 
1955.
Bron: De Bruin 1957.
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de literatuuropgave van deze scriptie 
worden genoemd. Ten behoeve van het 
onderzoek naar de ruimtelijke opbouw 
en samenstelling van het natuurlijke 
landschap van Vredewold bij aanvang 
van de middeleeuwse ontginningen is in 
februari en maart 2011 een bodemkundig 
onderzoek uitgevoerd in een pilotgebied: 
Tolbert/Leek – Oude Diep. Er zijn met een 
Edelmanboor en een guts in totaal 45 
boringen om de 100 m gezet tussen de 
hoofdstraat bij Tolbert en de doorgaande 
weg bij Oldekerk met een totale lengte 
van ca 4,5 km.15

 
Pilotgebied
Het pilotgebied is geselecteerd omdat 
het een goede dwarsdoorsnede geeft 
van het landschap van dekzandruggen 
ter weerszijden van het beekdal van de 
Oude Riet/Oude Diep tussen grofweg de 
dorpen Tolbert en Oldekerk (afb. 1.6). 
Verder zijn in dit gebied door amateur-
archeologen veel vondsten gedaan die 
zich bevinden in hun privé-collecties, 
waarover nog niet eerder is gepubliceerd 
en zijn er ook enkele professionele 
archeologische onderzoeken uitgevoerd, 
waarvan de rapportages en het meeste 
vondstmateriaal beschikbaar zijn voor 
onderzoek.16 Het is een dynamisch gebied 
dat onderhevig is aan veel veranderingen. 
In twee perioden, de jaren dertig en 
de jaren vijftig van de vorige eeuw, 
maakte het pilotgebied deel uit van 
ruilverkavelingen, uitgevoerd door de 
Heidemaatschappij.17 Voor de Tweede 
Wereldoorlog werd in het kader van de 
werkverschaffing een begin gemaakt met 
het herontginnen van het gebied van de 
Tolberter Petten door de vele petgaten te 
dempen en tot grasland te ontwikkelen en 

15 Okke-Jan van de Riet was behulpzaam bij het 
zetten van de boringen, het determineren en bij 
het inmeten (NAP) ervan volgens NEN 5104.

16 Op het moment van onderzoek waren nog 
niet alle vondsten van de opgravingen bij De 
Hooge Traan (Leek) door het archeologisch 
onderzoeksbureau afgestaan aan het Noordelijk 
Archeologisch depot te Nuis.

17 Bruin (1957). Deze boeren waren allen afkomstig 
uit Friesland.

door de watertoestand en de ontsluiting 
van het gebied te verbeteren. In 1940 
is een aantal domeinboerderijen langs 
de Mensumaweg opgeleverd voor 
boeren die als pachter van het rijk een 
nieuw bestaan konden opbouwen.18 In 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog is 
de herontginning verder opgepakt en 
zijn nieuwe verharde wegen aangelegd, 
waaronder de Hendrik de Haanweg, dijken 
rechtgetrokken en land herverkaveld waar 
vroeger de petgaten lagen. Op afbeelding 
1.7 is te zien wat in de jaren ’50 de 
plannen waren voor de ruilverkaveling in 
Langewold en Vredewold. Uiteindelijk is 
de ruilverkaveling in Vredewold beperkt 
gebleven tot de Tolberter Petten en de 
Zuidpolder, die voor een deel ook in 
Langewold ligt (afb. 1.8). Het is door 
tegenstand van milieu-orgnisaties, boeren, 
bewoners en de provincie Groningen 
nooit tot een algehele ruilverkaveling 
gekomen in het Westerkwartier, ook niet 
toen in begin zeventiger jaren (opnieuw) 
een ruilverkavelingsprocedure werd 
gestart door de gemeenten Marum, 
Grootegast, Leek en Oldekerk.19 In 
het pilot-gebied zijn de sporen van de 

18 Hovinga 1983, p. 68.
19 Er zijn in de jaren ’70 ten behoeve van de 

voorgenomen ruilverkaveling vele rapporten 
geschreven met inventarisaties en waarderingen 
van landschappelijk waardevolle elementen en 
structuren in het Westerkwartier; zie ondermeer 
de rapporten van Bügel/Van de Dijk 1976 en het 
rapport van Schoorl uit 1993.

Afb. 1.9 Het uitgestrekte 
open landschap bij 
de Matsloot, een 
waterafvoerende gegraven 
vaart in het stroomdal van 
de Oude Riet.
Foto: auteur
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vroegere herverkavelingen nog goed 
zichtbaar.
Ten behoeve van het onderzoek naar 
de datering en fasering van de diverse 
middeleeuwse nederzettingen en 
ontginningen in Vredewold is een 
interdisciplinair onderzoek uitgevoerd 
bestaande uit respectievelijk een 
archeologisch onderzoek, een historisch 
geografisch en een toponymisch 
onderzoek en een kerk-en bouwhistorisch 
onderzoek. Archeologische bronnen 
vormen dikwijls de enige sporen van 
bewoning en landgebruik. Omdat er 
tot op heden geen schriftelijke bronnen 
uit de vroege Middeleeuwen bekend 
zijn over de streek Vredewold en ook 
archeologische vondsten uit deze periode 

zeer schaars zijn, is getracht om tot 
een vollediger beeld te komen van de 
bewonings- en ontginningsgeschiedenis 
van Vredewold door alle middeleeuwse 
archeologische vondsten, bekende en 
nog niet gepubliceerde vondsten uit 
privé-collecties, ruimtelijk in kaart te 
brengen (afb. 1.10 en 1.11). Op 4 en 11 
februari 2011 is aanvullend hierop samen 
met twee amateur-archeologen een 
archeologische veldkartering uitgevoerd 
in het pilot-gebied, waarbij enkele 
maïsakkers en weilanden zijn afgelopen 
en de vondsten zijn opgeraapt.20 Uit 

20 Bernard Versloot woont in Niekerk en Geert 
Venema aan de Hendrik de Haanweg ten 
noorden van Tolbert. Beide zijn al jarenlang 

Afb. 1.10 Archeologische 
Monumentenkaart van de 
gemeenten Marum, Leek en 
omsteken met uitgevoerde 
onderzoeken.
Bron: ARCHIS
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de privé-collecties van beide amateur-
archeologen en uit het Noordelijk 
Archeologisch Depot (NAD) te Nuis is 
het middeleeuws vondstmateriaal (met 
de nadruk op aardewerk) uit Vredewold 
beschreven, gedetermineerd en voor 
zover mogelijk gedateerd.21 Ook de 

enthousiaste archeologische verkenners van 
de akkers en velden in hun woongebied. Zij 
hebben goed contact met Henny Groenendijk, 
provinciaal archeoloog van Groningen, op 
wiens advies beide heren bij het onderzoek zijn 
betrokken. 

21 Drs. Jan van Doesburg, senior-archeoloog 
specialist Middeleeuwen, werkzaam bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort, heeft de determinatie en 
datering van het middeleeuws aardewerk 
uitgevoerd en een typologie opgesteld voor het 
kogelpotaardewerk.

bekende archeologische vindplaatsen 
en vondsten die in het archeologisch 
informatiesysteem, ARCHIS, worden 
beschreven en op kaart zijn gezet, 
zijn voor Vredewold verzameld en 
beschreven. Het historisch-geografisch 
onderzoek heeft zich gericht op een 
analyse van gegevens uit het Historisch-
Geografisch Informatiesysteem 
Groningen (HISGIS) met betrekking 
tot historische verkavelingspatronen 
en bezitsverhoudingen, als ook op de 
bestudering van historische kaarten 
uit de Groninger Archieven en uit de 
Universiteitsbibliotheek. Een interview 
met prof. dr. Hans Mol, hoogleraar 
Middeleeuwse geschiedenis van Friesland 
(Fryske Akademy, Leeuwarden) maakte 

Afb. 1.11 Archeologische 
Monumentenkaart van het 
pilotgebied.
Bron: ARCHIS
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deel uit van dit onderzoek. Voor het 
toponymisch onderzoek zijn de colleges 
van dr. Karel Gildemacher in de periode 
november 2010 – februari 2011 bezocht 
en zijn diverse historische kaarten 
geraadpleegd, als ook het Oorkondenboek 
van Groningen en Drenthe (OGD), 
en literatuur over de betekenis van 
plaatsnamen, die in de literatuuropgave 
van deze scriptie is opgenomen. Voor 
het kerk- en bouwhistorisch onderzoek 
zijn naast relevante literatuur, de 
archieven van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed te Amersfoort en van 
de Stichting Oude Groninger Kerken in 
Groningen geraadpleegd. Er is met een 
kerkendeskundige een bezoek gebracht 
aan alle middeleeuwse kerken van 
Vredewold.22 Met de interdisciplinaire 
aanpak wordt getracht om vanuit 
zoveel mogelijk invalshoeken en 
met gebruikmaking van zeer divers 
bronmateriaal op z’n minst een hypothese 
te formuleren voor de middeleeuwse 
bewonings- en ontginningsgeschiedenis 
van Vredewold.

Beperkingen van het onderzoek
Een belangrijke beperking van dit 
onderzoek is de keuze voor de streek 
zelf: Vredewold. De landschappelijke, 
archeologische, kerkhistorische, historisch 
juridische en bestuurlijke en sociaal-
economische relaties tussen Vredewold 
en Langewold en tussen Vredewold en 
andere streken in de Middeleeuwen 
komen niet of nauwelijks aan de orde, 
waardoor een schijnbaar isolement van 
Vredewold wordt opgeroepen. Verder 
is er in principe vanuit de universiteit 
geen materieel budget beschikbaar 
voor masterscriptie-onderzoek.23 Dit 
houdt in dat er geen specialistisch 

22 Dr.Jos Stöver, werkzaam bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, is als 
kerkendeskundige betrokken bij dit deel van het 
onderzoek.

23 Wel is er door de RUG een vrijwilligersbijdrage 
verleend aan de heren Venema, Versloot en 
Van de Riet, die hun hulp hebben verleend aan 
resp. het archeologisch veldonderzoek en het 
bodemkundig booronderzoek.

onderzoek door derden kon worden 
uitgevoerd, zoals palynologisch- en/
of 14C-onderzoek of wetenschappelijk 
verantwoord archeologisch onderzoek. 
De wetgeving voor de archeologie 
verbiedt overigens ook om zonder 
geldige reden archeologische boringen, 
proefsleuven of opgravingen te doen.24 
Het noodgedwongen werken met een 
pilot-gebied tenslotte waar intensief 
archeologisch veld-, collectie- en 
bodemkundig onderzoek is verricht, kan 
niet als exemplarisch worden beschouwd 
voor het gehele in de Middeleeuwen 
ontgonnen gebied van Vredewold. De 
strekking van de aanbevelingen zal 
dan ook gericht zijn op verdergaand en 
verdiepend onderzoek in Vredewold.
 

1.4 Opbouw van de scriptie

In Hoofdstuk 2 wordt de stand van het 
onderzoek weergegeven. Hoofdstuk 3 
gaat in op het onderzoeksthema van 
het natuurlijke landschap vóór aanvang 
van de Middeleeuwse ontginningen 
in Vredewold, waarbij met behulp 
van een bodemkundig onderzoek een 
antwoord zal worden gezocht op de 
vraag hoe de ruimtelijke opbouw en 
samenstelling was van het Pleistocene 
dekzandlandschap en het Holocene 
veen- en kleilandschap. Hoofdstuk 
4 behandelt het onderzoeksthema 
van de fasering en datering van 
de Middeleeuwse ontginnings- en 
nederzettingsgeschiedenis van Vredewold 
met behulp van de archeologische, 
historisch-geografische, toponymische 
en kerk- en bouwhistorische disciplines. 
Hoofdstuk 5 tenslotte bevat de synthese 
en de beantwoording van de vraag 
welk(e) ruimtelijk(e) model(len) er kan 
(kunnen) worden vervaardigd voor 
de middeleeuwse nederzettings- en 
ontginningsgeschiedenis in Vredewold. 
Ook worden aanbevelingen gedaan voor 
verder onderzoek.

24 Monumentenwet 1988, artikel 45.
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stand van het 
onderzoek

hoofdstuk 

2
2.1 Het Pleistocene zandlandschap 
(2 miljoen jaar geleden tot ca 10.000 
jaar geleden).

Vredewold behoort tot de fysisch-
geografische regio’s van het Noordelijk 
zandgebied en van het Noordelijk 
Veengebied. Het is een typische 
randzone langs het Fries-Gronings-Drents 
keileemplateau en grenst in het noorden 
aan het Noordelijk zeekleigebied.25  Sterk 
bepalend voor de landschapsgenese van 
het onderzoeksgebied is de invloed van 
drie glacialen uit het Pleistoceen: het 
Elsterien, het Saalien en het Weichselien. 
Uit het Elsterien dateren de afzettingen 
van potklei en fijn zand (Peelo Formatie), 
uit het Saalien de zwerfstenen en de 
keileem- en keizandafzettingen (Drente 
Formatie) en uit het Weichselien de 
dekzandafzettingen (Boxtel Formatie). 
Tussen de glacialen liggen ‘warmere’ 
interglacialen: het Eemien en het 
Holsteinien. Je zou kunnen zeggen 
dat het Holoceen, waarin we nu 
leven, ook een interglaciale, warmere 
periode is. Het Elsterien (ca 475.000 
tot 410.000 jaar geleden) is de eerste 
glaciale periode waarin het noorden 
van het land met landijs was bedekt.                                                                                                                                          
                                                                                                
Zowel op land als in het overgrote 
deel van de Noordzee zijn geologische 
verschijnselen en afzettingen 
waargenomen, die alleen door de 
aanwezigheid van landijs verklaard 
kunnen worden. De meest opvallende 
glaciale verschijnselen en afzettingen uit 
het Elsterien zijn diepe, veelal langgerekte 

25 Berendsen 2008 (4de) , 3-4.

erosiegeulen ofwel tunneldalen, die 
waarschijnlijk tijdens het afsmelten van 
de ijskap onder het landijs zijn ontstaan 
als gevolg van smeltwaterstromen. In de 
smeltwaterdalen en –meren zijn potklei 
afgezet, een zware, bruin-zwarte klei, 
en fijn zand, de zogenaamde Formatie 
van Peelo (afb. 2.1).26 In tegenstelling tot 
de ijsbedekking van de volgende ijstijd, 
het Saalien, zijn er in het Elsterien geen 
stuwwallen gevormd. In Vredewold ligt 
potklei op sommige plaatsen al tussen de 
0,40 en 1,20 m beneden maaiveld. Op de 
Bodemkaart van 1:50.000 is de code voor 

26 De Mulder et al. 2003, 193-195, 335-336; 
Berendsen 2008 (5de), 144.

Afb. 2.1 Talud Leeksterveld. 
Keileem op potklei.
Foto: Versloot

Afb. 2.2 Bodemkaart 
1: 50 000. 
Uitsnede pilotgebied en 
omgeving.
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potklei/keileem KX (rood). Ook een ‘x’ 
achter een code, gecombineerd met roze 
stippen, duidt op een ondiepe ligging van 
potklei en/of keileem (afb. 2.2 en 2.4). Een 
grotere concentratie van potklei ligt ten 
oosten en zuidoosten van Leek, rondom 
het Drentse dorp Roden. 
In het Saalien (ca 370.000-130.000 jaar 
geleden) was ons land voor een groot deel 
bedekt met een dik pakket 

landijs uit Scandinavië. Het reliëf in 
het onderzoeksgebied is voornamelijk 
ontstaan in deze glaciale periode, toen 
de ijskap zijn grootste uitbreiding in 
Nederland kende en de schuivende 
ijsmassa’s de grond eronder wegduwden 
en er veel materiaal (waaronder keileem 
en zwerfkeien) met het ijs werden 
meegevoerd en later, na het smelten van 
de ijskap, achterbleven.27 Op deze 
wijze ontstonden er stuwwallen. In 
het Saalien ontstonden brede ondiepe 
smeltwaterdalen zoals de parallel aan 
elkaar lopende noordoost-zuidwest 

27 De Mulder et al. 2003, 197-198, 337-339.

lopen de beekdalen tussen keileemruggen 
van de Boorne, de Tjonger en de Linde 
vanaf het Drents Plateau. Dit soort 
noordoost-zuidwest gerichte glaciale 
ruggen en beekdalen zijn ook in 
Vredewold en Langewold terug te zien, 
maar de afwatering is anders dan bij de 
Friese beken, noord – noordwestwaarts 
gericht op de Lauwersboezem. De
noordoost-zuidwest gerichte beekdalen en 
dekzandruggen zijn ontstaan in de  eerste 
fase van het Saalien en zijn het gevolg 
van het stromingspatroon van het landijs. 
In een latere fase van het Saalien is daar 
overheen een landijsstroming 
van noordnoordwest-zuidzuidoost 
opgetreden, de zogenaamde Hondsrug 
ijsstroom, die in Drenthe de Hondsrug en 
het Hunzedal heeft gevormd.28

In het Weichselien (ca 115.000-10.000 jaar 
geleden) was ons land niet bedekt door 
landijs, maar was de bodem voor 
een groot deel van het jaar bevroren 
(permafrost) en was er sprake van een 
poolwoestijn met grote zandverstuivingen 
die het dekzand vormden. Dit dekzand is 
over de keileemruggen heen gestoven, de 
zogenaamde Formatie van Boxtel.
Tussen de keileemruggen liggen 
dekzandvlaktes en –laagtes. Het beeld 
op de Geomorfologische Kaart (afb. 2.5) 
doet evenwel meer denken aan een 
versnipperd ‘eilandenrijk’ van hoogten 
dan aan aaneengesloten ‘ruggen’.29 Uit het 
Weichselien dateren ook de pingoruïnes. 
Het zijn restanten van ondergronds 
gevormde ijslenzen die de grond naar 
boven toe wegdrukten, zodat 

28 Idem, 200-201; Berendsen 2008 (5de), 170-172.
29 De Mulder et al. 2003, 206-210, 346-350.

Niebert

Afb. 2.3 De Hoogtekaart van 
Vredewold ter hoogte van 
Marum. 
Talloze kleine, nagenoeg 
ronde depressies zijn 
zichtbaar op de hoogtekaart 
(groen/blauw) die duiden op 
de aanwezigheid van al dan 
niet zichtbare restanten van 
pingo’s.

Afb. 2.4  Fragment 
Bodemkaart van Nederland 
1:50.000. 
Marum ligt linksboven op 
de kaart.
De code KX (rood) betekent 
dat potklei en/of keileem 
zeer ondiep liggen. 
De ‘x’ achter een code 
(gecombineerd met de roze 
stippen), bijvoorbeeld zWpx, 
betekent dat de keileem/
potklei begint tussen de 0,40 
en 1,20 m beneden maaiveld 
en ten minste 0,20 m dik is).

Marum

Nuis

5 km0
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er heuvels ontstonden (afb. 2.3). Als de 
ijslens smolt ontstond er een rond 
meertje met walletjes er omheen, de 
restanten van de weggedrukte grond. 
Op de hoogtekaart zijn verschillende van 
deze depressies in het landschap waar te 
nemen. Het Bolmeer dat ten zuidwesten 
van het dorp Zevenhuizen ligt wordt 
wel een pingoruïne genoemd, maar is 
volgens anderen een restant van een 
hoogveenmeer (afb. 2.6).30 De afzettingen 
uit de oudere fasen van het Elsterien 
(potklei) en het Saalien (keileem en -zand) 
liggen veelal onder het dekzandpakket 
uit het Weichselien, maar komen in 
Vredewold hier en daar dicht aan het 
oppervlak, door erosie van de jongere 
lagen (dekzand en veen).31 

30 Schroor en Meijering 2007, 54; De Mulder et al.  
2003, 210.

31 Toelichting Bodemkaart van Nederland bij 
Blad 7 Groningen West, 104 en 106; zie verder: 
Schrijer en Jelsma 2006, fig. 8 (potklei); Corver 
2008, 15. De hoogte van de keileemlaag op het 
onderzoeksterrein (Leek, Hoge Traan) verschilt 
lokaal van 2 m tot 0.5 m onder maaiveld; van 
der Zwet en Jans 2008, de diepte van het 
keileem varieert van 0.30 m tot 0.55 m beneden 
maaiveld.

2.2 Sporen van menselijke 
aanwezigheid uit de Steentijd

In de geologische periode van het 
Pleistoceen, die tot ca 10.000 
jaar geleden duurde, is alleen de 
archeologische periode van de Oude 
Steentijd of Paleolithicum (300.000 – 
8800 v. Chr.) van belang (afb. 2.10). In 
Vredewold is deze periode evenwel 
nauwelijks vertegenwoordigd in het 
archeologisch vondstmateriaal. Veel 
vuursteenfragmenten en houtskool zijn 
niet anders dan grof gedateerd, zodat 
niet met zekerheid is vast te stellen of er 
sprake is van Paleolithische vondsten. Van 
het Mesolithicum (8800 – 4900 v. Chr.) en 
Neolithicum (5300 – 2000 v. Chr.) zijn veel 
meer vondsten bekend in dit gebied. Aan 
het begin van het Holoceen, ca 10.000 
jaar geleden, stond de zeespiegel nog 

Afb. 2.5 Geomorfologische 
Kaart van Vredewold.
Vlakten, welvingen en niet 
waaiervormige glooiingen 
vormen in hoofdzaak het 
reliëf. De kleine ronde 
watertjes zijn pingoruïnes 
uit de Weichsel ijstijd. In 
het beekdal van het Oude 
Diep, dat deel uitmaakt 
van het stroomgebied van 
de Oude Riet, liggen lage 
ruggen, ondermeer bij 
Enumatil, rechtsboven op de 
kaart (donkergeel). Dit zijn 
zogenaamde inversieruggen, 
de kleiige restanten van 
voormalige rivierbeddingen 
die hoger in het omliggende 
landschap zijn komen te 
liggen, doordat de bodem 
van dit landschap door klink 
en oxidatie (van veen) is 
gedaald. Andere beekdalen 
(fel groen) liggen ten oosten 
van Roden, het Peizerdiep, 
en ten noordwesten van 
Bakkeveen. Het betreft het 
Koningsdiep/De Boorne, dat 
ontspringt in het zuidoosten 
van Vredewold, en het 
beekdal van de Leke ten 
zuidoosten van Leek.

Afb. 2.6 Ligging van het 
Bolmeer.

Bolmeer

Nanninga’s  Bos
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zo laag dat grote delen van de Noordzee 
droog lagen. De kustlijn lag in die tijd ten 
noorden van de Doggerbank en Engeland 
was nog verbonden met het vasteland van 
Europa.32

Met het warmer worden van het klimaat 
bij aanvang van het Holoceen smolten 
de ijskappen, steeg de zeespiegel en 
overstroomde het centrale deel van de 
Noordzee. De toenmalige kustlijn kwam 

in de buurt van de huidige kustlijn te 
liggen.33 De begroeiing nam aanzienlijk 
toe. De mensen die tijdens de periode 
van de laatste ijstijd en in het begin 
van het Holoceen in deze streken in 
groepjes rondtrokken als rendierjagers, 
vissers en voedselverzamelaars hadden 

32 Vos 2006; De Mulder et al. 2003, 211.
33 De Mulder et al. 2003, 212-214.

een uitgestrekt jachtgebied tot hun 
beschikking in een waarschijnlijk 
licht glooiend dekzandlandschap met 
een open begroeiing van dennen, 
dwergberken, jeneverbessen en tal van 
kruiden.34 Naarmate de kustlijn zich 
meer landinwaarts bewoog, trokken 
de bewoners naar de aangrenzende 
hoger gelegen pleistocene gronden. Zij 
hadden hun jachtkampjes op gunstige 
plekken in het landschap. In het algemeen 
liggen de vondstconcentraties van deze 
vroege bewoners van Vredewold op 
dekzandkoppen en -ruggen of de flanken 
daarvan in de nabijheid van beekjes en 
meertjes (afb. 2.7 en 2.8). 

Op tal van plekken in Vredewold zijn 
Laat Paleolithische en Mesolithische 
sporen en resten van de jagers/voedsel-
verzamelaars te vinden, zoals in en 
rond de dorpen Leek en Marum waar 
tijdens enkele grotere archeologische 
onderzoeken veel vondstmateriaal is 
aangetroffen.35 Ook buiten de recent 
onderzochte locaties zijn uit de Steentijd 
veel (toevals)vondsten gedaan afkomstig 
uit akkers, sloten en grasland.36 Het gaat 
in totaal om duizenden stukken (on)
bewerkte vuursteen, natuursteen, (vuur)
stenen bijlen, houtskool uit haardkuilen 
en gereedschap van gewei. 
Over de eerste boeren uit het Neolithicum 
die zich in de streek Vredewold vestigden, 
is weinig bekend, ook niet wanneer 

34 Brinkkemper et al. 2009, 37-38.
35 De Wit 2001; Schrijer, de Boer en Machiels 

2005; Opbroek, Wijsenbeek en Beckerman 
2008; Corver 2008; Jelsma en Schrijen 2006; 
Woltinge, Vissinga en Jelsma 2005; Vissinga 
2005; Jelsma en Vissinga 2005; van den Berg 
en Veenstra 2004. Ook het vondstmateriaal 
dat tijdens een archeologische veldkartering 
door Versloot in 1998 in de Tolberter Petten is 
aangetroffen moet hier worden genoemd; een 
groot aantal fragmenten van bewerkt vuursteen 
is hier aangetroffen op een langwerpig perceel 
op de westelijke oever van een voormalig 
riviertje, voorheen een hoogveengebied (zie 
waarnemingsnrs. 40316-40320 in ARCHIS). Uit 
het Laat Paleolithicum zijn sporen gevonden van 
de Tjonger- en de Hamburgcultuur (ondermeer 
op De Haar; opmerking van Bernard Versloot).

36  Zie ondermeer: de privé-collecties van Geert 
Venema en Bernard Versloot.

Afb. 2.7  Locatie 
archeologische vindplaats 
langs de Mensumaweg bij 
Leek.
De vier zwarte hoekpuntjes 
duiden een Laat 
Neolithische/Vroege 
Bronstijd vindplaats aan, 
gelegen op de flank van een 
dekzandkop, waarvan de 
top is aangeploegd. In de 
boringen bevindt zich van 
laag tot hoog (vergraven) 
veen onder de bouwvoor. 
Het zand onder het veen 
is niet gepodzoleerd 
en loopt steil op van 
zuidwest naar noordoost. 
Op de aangetroffen 
houtskoolfragmenten is een 
14C-datering uitgevoerd. De 
datering valt in het Laat 
Paleolithicum en de Vroege 
Bronstijd. Ten westen en ten 
zuiden van de vindplaats 
liggen afgegraven 
veenvlaktes (groen/blauw). 
Het onderzoeksgebied 
ligt in een laat-glaciaal 
beekdal dat zich heeft 
ingesneden in de keileem- en 
zandondergrond.
Bron: Vissinga 2007, fig. 4.

Afb. 2.8  Archeologische 
vindplaats Leek, AZC-
terrein. 
Mesolithische-Neolithische 
vindplaats met talloze 
haardkuilen en een graf op 
een dekzandkop en op de 
flanken ervan. Ten zuiden 
van de vindplaats ligt een 
beekdal, nu Blinksloot 
genoemd. Het graf behoort 
tot de zogenaamde 
Enkelgrafcultuur (2800-2400 
v. Chr.) uit de eindfase van 
het Neolithicum.
Bron: de Wit 2001, afb. 5.
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zij zich hier precies vestigden. In Zuid-
Limburg vestigden de eerste boeren zich 
omstreeks 5300 v. Chr. op de vruchtbare 
lössgronden, het begin van de Nieuwe 
Steentijd. Heel geleidelijk heeft zich 
het proces van omschakeling van een 
jagers/verzamelaars-bestaan naar een 
boerenbestaan voltrokken. Zonder 
volledig te willen zijn noem ik voor 
Vredewold de resten die zijn aangetroffen 
van Neolithisch aardewerk van de 
zogenaamde Standvoetbekercultuur 
(2850-2450 v. Chr.), ondermeer uit 
het tumulusveld De Haar bij Marum.37 
Maar ook de Trechterbekercultuur 
is vertegenwoordigd.38 Bij De Traan 
(Leeksterveld) zijn Neolithische graven 
(Enkelgrafcultuur) aangetroffen (afb. 
2.14).39 

2.3 Het Holocene landschap (vanaf ca 
10.000 jaar geleden tot aan de vroege 
Middeleeuwen, ca 700 n. Chr.)

Naarmate het klimaat warmer en 
vochtiger werd stegen de zeespiegel 
en de grondwaterstand en raakten 
droge pleistocene (smeltwater)dalen 
en andere laagten met water gevuld. 
Er vormden zich grote getijdenbekkens 

37 Vondstmateriaal van de standvoetbekers bevindt 
zich in het Provinciaal archeologisch depot te 
Nuis, inventarisnr. 1955-VIII.1, 1955 V.8-10. 
Zie ook: ARCHIS, Waarnemingsnr. 9916 over 
dit grafheuvelterrein en de literatuur hierover 
(o.a. Bursch, 1932, Rijksmuseum van Oudheden 
Leiden).

38 Ondermeer ter plekke van de boerderij Hendrik 
de Haanweg 19, Tolbert (privé-collectie; ARCHIS 
Waarnemingsnr. 238218).

39 Opbroek, Wijsenbeek en Beckerman 2008; de 
Wit 2001. Zie verder inventarisnr. 1968-XII.2 
in het depot Nuis van een Vroeg Neolithische 
schoenleestbijl (4900-4200 v. Chr.).

Afb. 2.9  Paleogeografische 
reconstructie van Noord-
Nederland.
Bron: Vos 2006,  p. 13.

Afb. 2.10
Kaart 18 
Geologische en 
archeologische 
perioden.
Bron: Spek 2004, 
p. 178

2750 v. Chr. 500 v. Chr. 800 n. Chr.



18

Afb. 2.11  Bodemprofiel 
Blinksloot (Leeksterveld) 
met pollenanalyse. 
Twee veenlagen 
(voornamelijk bosveen) zijn 
te onderscheiden waaruit 
pollenmonsters (rode x) zijn 
genomen.
Bron: Opbroek, Wijsenbeek 
en Beckerman 2008, p. 37.

1

2

3
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aan de Noord-Nederlandse kusten, 
waardoor de zee ver landinwaarts kon 
dringen.40 Tussen 4.500 tot 4.000 v. Chr 
vond er een belangrijke verandering 
plaats in de kustontwikkeling van 
Nederland. Vanaf die tijd nam de relatieve 
zeespiegelstijging geleidelijk af. Het 
gevolg daarvan was dat de getijdebekkens 
gingen verlanden en ondieper werden 
en dat het zeewater minder makkelijk de 
getijdebekkens ingestuwd kon worden. Dit 
verlandingsproces had tot gevolg dat de 
zeegaten voor de kust kleiner werden en 
dat er strandwallen en duinen ontstonden. 
Veenmoerassen ontwikkelden zich in 
de laag gelegen kustzone daar waar de 
ontwatering stagneerde. Op afbeelding 
2.9 is op Paleogeografische kaarten de 
ontwikkeling van de kust en de veengroei 
in het Laat Neolithicum tot in de IJzertijd 
goed te volgen, met een doorkijk naar 
het beeld in de vroege Middeleeuwen. In 
de streek Vredewold moet de veengroei 
blijkens deze kaarten in de lagere 
delen, zoals de beekdalen, pingoruïnes, 
moerasvlakten al omstreeks 4000 v. Chr. 
zijn begonnen. Dit was laagveen dat 
afhankelijk was van grondwater (rietveen, 
zeggeveen, bosveen). Bodemboringen die 
in de streek Vredewold zijn uitgevoerd, 
gekoppeld aan palynologisch onderzoek 
van veenlagen zijn schaars. In het 
Leeksterveld is een dergelijk onderzoek in 
een voormalig beekdal van de Blinksloot 
uitgevoerd.41 Er is een veenlaagje van 
20 cm dikte uit het Allerod aangetroffen 
(11.900-10.950 jaar geleden). Het 
percentage boompollen in dit oudste 
en laagst gelegen veenlaagje is 60%. Op 
berk en wilg na ontbreken loofbomen. De 
beek bevatte in deze periode open water, 
hetgeen blijkt uit de aanwezigheid in de 
sporen van moeras- en waterplanten: 
cypergrassen, waterdrieblad en gele 
plomptype. De omgeving was begroeid 

40 NOaA, Hoofdstuk 25.2.1-25.2.3; Brinkkemper 
et al. 2009, 53; De Mulder et al. 2003, 218-220, 
224-225.

41 Opbroek, Wijsenbeek en Beckerman 2008, 18-
19, 38-39. Het pollenonderzoek is uitgevoerd 
door Laura Kooistra.

met voornamelijk dennen en berken. 
Deze onderste en oudste laag veen 
is afgedekt door een kleiig sediment.  
Daarboven bevindt zich een tweede 
veenlaag uit het vroege Holoceen, waarin 
de ontwikkeling van dennen-berkenbos 
(boompollenpercentage van 50%) naar 
dicht loofbos met eiken, hazelaars, linden 
en iepen in het Atlanticum (7000-3800 
v. Chr.) is te volgen aan de hand van de 
pollenanalyse: het boompollenpercentage 
van dit dichte loofbos is 88% (afb. 2.11). 
Het aanvankelijk open water van de beek 
verlandde in deze periode: nadat er eerst 
waterlelie, teer vederkruid, groenwieren, 
grote of blonde egelskop, cypergrassen en 
grote en kleine lisdodde voorkwamen in 
en langs de oevers van de beek, ontbreken 
de pollen van water(gerelateerde) planten 
in een later ‘kijkgat’. Op het verdrogende 
veen ontstond een zuur broekbos met 
elzen, berken en koningsvaren, terwijl op 
de hogere gronden het loofbos bestond 
uit hazelaar, linden, essen en iepen.
Een dergelijk onderzoek geeft een helder 
beeld van de vegetatieontwikkeling 
gedurende vele duizenden jaren geleden. 
Het vegetatiebeeld komt overeen met 
dat uit het pollenonderzoek dat in de 
Mieden is uitgevoerd. 42 Behalve laagveen 
is op de hoger gelegen keileemruggen 
en dekzandgebieden van Vredewold 

42 Brinkkemper et al. 2009, 39, 41-44.

Afb. 2.12   Bodemkaart Blad 
7 West Groningen 1:50.000. 
Uitsnede Leekstermeer e.o.
Het Leekstermeer ligt in 
een uitgestrekte laagte met 
waardveengronden (kVc en 
kVz), weideveengronden (pVc 
en pVz) en koopveengronden 
(hVc) op rietzeggeveen, 
zeggeveen en broekveen, of 
op zand beginnend ondieper 
dan 1,20 m (toevoeging ‘z’). 
De bovengrond van al deze 
gronden is kleiig. Heel mooi 
is de dekzandkop (Hn21) van 
Oostwold te zien, die als een 
eilandje in het veengebied 
ligt. Aan de noordzijde van 
het veen ligt het brede 
beekdal van het Oude Diep 
met zware kleigronden 
(Mv41C en Mn85C), resp. 
Drechtvaaggronden en 
kalkarme Poldervaaggronden. 
Het dorp Enumatil, dat nog 
net in Vredewold ligt, is in 
het beekdal gelegen. De 
aanwezigheid van klei duidt 
op zee-inbraken via het 
Lauwersbekken en de Oude Riet 
uit de Vroege Middeleeuwen 
vóór de bedijkingen van 
het kustgebied. Opvallend 
zijn ook de hoge zwarte 
enkeerdgronden (zEZ23) bij 
Lettelbert en Tolbert. Deze 
gronden hebben een 50 tot 
80 cm dikke, humushoudende 
deklaag met daaronder zwak 
en/of sterk lemig, fijn zand. Ze 
zijn ontstaan door menselijke 
activiteit (bemesting met 
strooisel van hei, bos en 
mest), ook wel oude bouw- en 
graslanden genaamd.

5 km0
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ook lokaal hoogveen (veenmosveen) 
gaan groeien dat niet afhankelijk is van 
grondwater, maar alleen gevoed wordt 
door regenwater. De aanwezigheid van 
ondiepe keileem en de zware potklei 
onder de dekzandbodems in dit gebied 
zullen een goede waterafvoer hebben 
bemoeilijkt, waardoor lokaal vernatting 
kon ontstaan ook op de hogere delen. 

Het hoogveen ontwikkelde zich 
trouwens eveneens op de lagere delen 
vanuit het laagveen (afb. 2.12). Uit 
het Miedenonderzoek is gebleken dat 
het veen zich relatief snel uitbreidde 
met ca 8 cm per eeuw (laagveen). De 
laagste delen van de Zwagermieden 
en de Mieden van Rohel lagen aan het 
begin van het Holoceen op een hoogte 

van 4 tot 3 m onder NAP. Rond 1000 
v. Chr. lag de top van het laagveen op 
ca 1,5 m onder NAP. 43 Aan de hand 
van de regionale grondwatercurve en 
op basis van radiokoolstof dateringen 
van veenmonsters, gecombineerd met 
de pleistocene dieptekaart is in het 
Miedenonderzoek berekend wat de 
ouderdom en samenstelling is van de 
verschillende veenlagen in de Mieden.44 
Een dergelijk onderzoek is in Vredewold 
niet uitgevoerd, zodat een vergelijking 
van de veenontwikkeling in Vredenwold 
met die van het Miedengebied niet kan 
worden gemaakt. In het Miedengebied 
wordt verondersteld dat de mens 
vanaf de Vroege Bronstijd (2000-
1700 v. Chr.) het gebied verlaten 
heeft, omdat ook de hoger gelegen 
keileemruggen overgroeid waren geraakt 
met hoogveen. Regionaal zullen er 
verschillen opgetreden zijn, afhankelijk 
van de afwateringsmogelijkheden, 
de bodem, de hoogteligging (NAP) 
en dergelijke.45  Plaatselijk kunnen de 

43 Brinkkemper et al. 2009, 58.
44 Brinkkemper et al. 2009, 55-63.
45 Dat de NAP-hoogte van een terrein of regio 

bepalend is voor de vraag of er wel of geen 
veengroei heeft plaatsgevonden, laten de 
diverse studies op dit gebied uit Noord-
Nederland zien: Groenendijk 1993, 36-37, 
97-98, 106. Groenendijk laat de vernatting in 
de Hunzevlakte een aanvang nemen tussen 

Afb. 2.13 Actueel 
Hoogtebestand klooster 
Trimunt en omgeving (links) 
en Bodemkaart (rechts).
Het huidige terrein van 
het voormalige klooster 
Trimunt met op de hogere 
delen de laarpodzolgronden 
(cHn21). Aan de zuidzijde is 
het beekdal van het Oude 
Diepje te zien. De gronden 
direct langs de oevers van 
de beek met de codes Zn21 
en pZn23 zijn respectievelijk 
vlakvaaggronden (kalkloze 
zandgronden met leemarm 
en zwak lemig fijn zand) en 
gooreerdgronden (kalkloze 
zandgronden met lemig 
fijn zand). Ongeveer in het 
midden is een pingoruïne 
zichtbaar. 

Afb. 2.14 Leeksterveld, 
Hoge Traan, kringgreppel 
van een Laat-Neolithisch 
graf, ca 2800-2000 v. Chr.
Archeologisch onderzoek 
door ADC in november 2007.
Foto: Versloot

1 km0
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hoogste dekzandkoppen en –ruggen 
met wat begroeiing boven het veen 
hebben uitgestoken, maar zeker is dat 
niet. In Vredewold lagen bijvoorbeeld 
ter hoogte van het voormalige 
Middeleeuwse klooster Trimunt 
(‘Drie bergen’) enkele hogere koppen 
(code cHn21 Laarpodzolgronden, met 
grondwatertrap VII). Op oude kaarten 
worden er vaak heuveltjes afgebeeld 
alsof er stuifzanden liggen. Of dit soort 
toppen inderdaad steeds boven het 
veen hebben uitgestoken is echter niet 
bewezen. De huidige hoogte op de AHN 
van de Laarpodzolgronden op dit terrein is 
gemiddeld 5,5 m +NAP (afb. 2.13).
In Vredewold zijn er nog sporen van 
menselijk verblijf uit de vroege en 
midden Bronstijd.46  Uit de late Bronstijd/
IJzertijd zijn slechts enkele sporen 
aanwezig.47 Uit de Romeinse Tijd zijn 

5000-4600 v. Chr., terwijl de vernatting in 
Westerwolde pas tussen 2500-2400 v. Chr. 
startte; Fokkens 1998, 167-181. Fokkens laat op 
opeenvolgende paleogeografische kaarten zien 
– met daarop geprojecteerd het archeologisch 
vondstmateriaal- dat de hoogveengroei in 
de dekzandgebieden aan de randen van het 
Fries-Drents Plateau tussen 4400-4000 v. Chr. 
(Vroeg Neolithisch) nog nauwelijks aanwezig is. 
Vanuit de beekdalen en vanuit het noordwesten, 
westen en noorden van Friesland en vanuit 
de ‘Kop van Overijssel’ rukte het veen in de 
daarop volgende duizenden jaren op richting 
de hogere dekzandgronden aan de randen van 
het Fries-Drents Plateau, waar het tussen 12 
v. Chr. en 406 n. Chr. de grootste omvang had 
bereikt. Het archeologisch vondstmateriaal in de 
dekzandgebieden laat een sterke daling in aantal 
zien tussen ca 1800 v. Chr. (Midden Bronstijd) 
en ca 406 n. Chr. (vroege Middeleeuwen). 

46 Zie ondermeer: archeologisch depot in Nuis, 
vondstnummers 1935/VIII.1-6 en 8, opnieuw 
geïnventariseerd onder nrs. 1955/V.1-7, ‘7 
voorwerpen afkomstig van De Haar’; verder, 
een hielbijl uit de Midden Bronstijd (1800-1100 
v. Chr.) uit het veen ten noorden van Tolbert 
(inventarisnr. 1906-l.5)

47 ARCHIS Waarnemingsnr. 300494, uit de 
buurt van Enumatil, ‘een pot met beenderen 
en crematieresten’ waarschijnlijk uit de late 
Bronstijd/IJzertijd. De vondst van een bronzen 
dolkje uit de vroege Bronstijd op een akker 
ten zuiden van De Wilp (waarnemingsnr. 
39781) is een uitzonderlijke vondst. Zie ook 
waarnemingsnr. 24: een stenen hamerbijl, 
gevonden bij Trimunt, die wordt gedateerd 
tussen de late Bronstijd en midden IJzertijd en 
Waarnemingsnr. 19, een stenen hamerbijl uit 
de omgeving van Lucaswolde, datering: late 

Afb. 2.15  Bodemprofiel 
Marum, Alberdaheerd. 
Op de oude venige bouwvoor 
is zand opgebracht en 
deels ondergeploegd. Veel 
van de dekzandkopjes 
die in Vredewold na het 
afgraven van het veen aan 
de oppervlakte kwamen, 
zijn weggeschoven bij 
grondwerk-zaamheden. In 
het pleistocene dekzand heeft 
zich vóór de veenvorming 
een podzolbodem 
gevormd (uitspoelings- en 
inspoelingslaag, resp. de E en 
B-horizont). De C-horizont is 
de onverstoorde dekzandlaag 
aan de onderkant. Het 
‘lemig’ zand duidt op de 
aanwezigheid van keileem 
onder het dekzand. 
Bron: Schrijer en Jelsma 2006.

Afb. 2.16  Boorstaten 
Marum, De Haar. 
De bouwvoor bevat 
veenbrokken. 
Bron: Van den Bergh 2007.
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alleen twee muntvondsten bekend, 
die niet representatief worden geacht 
voor de periode.48 Hieruit mag worden 
aangenomen dat het gebied ongeveer 
na de Midden Bronstijd onbewoonbaar 
is geworden, al roepen de Late 
IJzertijdvondsten vraagtekens op.49

Bronstijd-Midden IJzertijd. Bij het onderzoek 
in Marum, De Holten III, lijken enkele sporen 
uit de IJzertijd en uit de vroege Bronstijd te 
zijn aangetroffen (waarnemingsnr. 403820, 
Vissinga, 2005, Steekproefrapport 2005-10/20); 
zie ook Inventarisnr. 1971-X.57 depot Nuis: een 
hamerbijl uit de late-Bronstijd (1100-800 v. 
Chr.) gevonden bij De Wilp.

48 Een bronzen munt uit de Romeinse Tijd 
(70-150 n. Chr. keizer Domitianus, (ARCHIS 
Waarnemingsnr. 39782. De vondst is gedaan bij 
het uitdiepen van het Oude Diep ten noorden 
van De Haar) en een koperen munt, een Follis 
van Constant Caesar uit de Laat Romeinse 
Tijd, bij Noordwijk gevonden in het puin van 
een gesloopte boerderij (330-335 n. Chr., 
waarnemingsnr. 300447).

49 Fokkens 1998, 127-130, veronderstelt dat 
de dekzandgebieden aan de westrand van 
het Drents-Fries Plateau nooit helemaal 
onbewoonbaar waren en dus niet overal 
hoogveengroei plaatsvond. Groenendijk 1993, 
97, 121-124 is van mening dat dit in Westerwolde 
op de hoogste rivierduinen ook het geval geweest 
kan zijn en dat er locaal een restbewoning kan 
zijn blijven bestaan, dan wel dat dit soort hoge 
plekken als doortrekgebied bleven functioneren.

2.4 Reconstructie van het hoogveen

Om te kunnen reconstrueren waar 
in Vredewold veen heeft gegroeid 
en welk soort veen dit was zou veel 
meer onderzoek nodig zijn dan tot op 
heden is gebeurd. Er zouden boringen 
gezet moeten worden in beekdalen, 
pingoruïnes en/of andere laagten waar 
zich nu nog veen bevindt en waaruit 
veenmonsters onderzocht kunnen 
worden met 14C-datering en pollenanalyse 
om het veen te determineren en te 
dateren. In een aantal archeologische 
booronderzoeken is veen aangetroffen, 
meestal sterk verbrokkeld en 
vermengd met de bovenste zandlaag 
in de bouwvoor. Deze zandlaag is de 
pleistocene dekzandlaag waarover heen 
in het Holoceen het veen groeide. De 
veenlaag op de zandgronden is door 
allerlei natuurlijke (oxidatie en klink) 
en menselijke invloeden (ontginning, 
afgraven, ontwatering, verploegen) 
inmiddels nagenoeg verdwenen. Op 

Afb. 2.17   Bodemkaart 
Blad 11 Oost Heerenveen 
1:50.000, uitsnede Marum 
en omstreken. 
Over nagenoeg het 
hele kaartblad liggen 
zandgronden: veld- en 
laarpodzolbodems 
(respectievelijk Hn21 en 
Hn23 en cHn21 en cHn23). 
In de beekdalen van het 
Oude Diepje (linksboven) 
en het Koningsdiep/de 
Boorne (beneden) liggen 
nog veengronden (Vs) 
veenmosveen, en (sVz) 
vlierveengronden met een 
zanddekje van 0,05 tot 
0,15 m dik, geflankeerd 
door moerige eerdgronden 
(vWz en zWz) en moerige 
podzolgronden (zWp en 
vWp).
De keileem/potklei is 
gemarkeerd met roze 
stippen (aanwezig op minder 
dan 1,20 m diep) en met 
de aanduiding ‘x’ achter 
de code (b.v. zWpx) tussen 
de 0,40 en 1,20 m beneden 
maaiveld en minstens 
0,20 m dik. Soms komt de 
keileem/potklei zeer ondiep 
voor (code KX).

5 km0
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Nuis

Niebert

Jonkersvaart

de hierna volgende boorstaten en 
bodemprofielen van archeologische 
onderzoeken op verschillende locaties 
in Vredewold is goed te zien dat het 
veen nagenoeg is verdwenen en dat het 
dekzand weer boven ligt (afb. 2.15 en 
2.16). Helaas zijn van de veenbrokken/-
laagjes geen 14C-dateringen bekend, zodat 
de ouderdom van het veen niet is te 
achterhalen.

Naast booronderzoek geeft ook de 
bodemkaart aanwijzingen voor veengroei 
in het verleden; het voorkomen van 
moerige podzolgronden (code zWp) 
is een aanwijzing voor voormalige 
hoogveengroei.50 Op een fragment van 
de Bodemkaart zijn deze gronden goed te 
zien (afb. 2.17). Uit de eerder genoemde 
archeologische booronderzoeken blijkt 
dat er door het agrarisch gebruik vaak 
resten van het afgegraven veen door 
de bovenlaag van de zandgronden zijn 
gemengd. Soms is het veen geheel 
verdwenen. De veldpodzolgronden 
(Hn21 en Hn23) en laarpodzolen (cHn21 
en cHn23) zijn oververtegenwoordigd 
op de bodemkaart (afb. 2.17). 
Laarpodzolen zijn veldpodzolgronden 
met een cultuurdek van 30-50 cm 
dikte. Ze worden in de Toelichting op 
de Bodemkaart van Nederland schaal 
1:50.000 vrijwel altijd verklaard vanuit 
een vroegere ophoging met behulp van 
plaggenmest. Dit bodemtype komt echter 
ook op grote schaal voor in voormalige 
hoogveengebieden en kenmerken zich 
daar door een diepzwarte kleur van het 
cultuurdek. Bodemkundigen spreken 
in dit geval van woudgronden. De 
conclusie is dan ook dat het cultuurdek 
van laarpodzolgronden aldaar vrijwel 
steeds de ingeploegde resten van een 
voormalig hoogveendek bevat. Om die 
reden vormen laarpodzolgronden in dit 
soort gebieden een belangrijke indicator 
voor de aanwezigheid van een voormalig 
hoogveendek ter plekke.51

50 Spek 2004, 171-174.
51 Idem.

Afb. 2.18 Fragment van de 
kaart van Huguenin 
(ca 1820). 
De opstrekkende verkaveling 
ter hoogte van het dorp 
Nuis, die in rechte lijn 
doorloopt vanuit het (niet 
zichtbare) beekdal van het 
Oude Diep in het noorden, 
over de dekzandrug heen 
naar de venen in het 
zuiden, die in het begin 
van de 19de eeuw nog 
steeds in ontginning zijn. De 
onregelmatige beëindiging 
van de opstrekken in het 
veen is karakteristiek 
voor de individuele 
ontginningen binnen de 
eigen opstrek: afhankelijk 
van de behoefte werd een 
nieuw stuk veen ontgonnen. 
De heren van Nienoord 
maakten vanaf de 16de 
eeuw een eind aan deze 
individuele ontginningen 
door systematisch al de 
veengronden op te kopen 
ten behoeve van hun 
grootschalige turfwinning, 
die enkele eeuwen zou 
duren.

Afb. 2.19 Actueel 
Hoogtebestand van 
Nederland (AHN). Uitsnede 
van Nuis (boven) tot aan de 
Jonkersvaart. 
De dekzandkoppen bij de 
Jonkersvaart liggen ruim 
5 m boven NAP, evenals 
de dekzandkop waar het 
dorp Nuis op ligt. Begin 
19de eeuw waren dit 
soort dekzandkoppen 
(bij de Jonkersvaart) in 
elk geval nog met veen 
overgroeid, als we de kaart 
van Huguenin mogen 
geloven. Na de vervening 
in de 19de eeuw en later 
werden de dekzandkoppen 
dikwijls afgegraven of 
afgevlakt ten behoeve van 
het dempen van overbodig 
geworden slootjes en/of 
grond-verbeteringswerk- 
zaamheden. 

1 km0
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Afb. 2.21 Het inbraakgebied 
van de Lauwerszee
De grootste uitbreiding 
in de 12de eeuw n. Chr. 
Vanaf de 8ste eeuw heeft 
het Lauwerszeebekken 
zich gevormd. Aan de 
oostzijde van de pleistocene 
dekzandrug van Noord- en 
Zuidhorn loopt de Oude Riet. 
Via deze open zeegeul is er 
klei ver landinwaarts afgezet 
en is het veen geërodeerd en 
weggespoeld, dan wel met 
klei overdekt geraakt. 
Bron: Berendsen 2008, 4de 
dr., p. 187.

Afb. 2.20 De kust van 
Noord-Nederland 
omstreeks 800 n. Chr. 
De huidige kustlijn en 
provinciegrenzen zijn in 
rood aangegeven. Het 
kweldergebied (lichtgroen) 
komt tot ongeveer het 
huidige dorp Enumatil 
Vredewold binnen via de 
Oude Riet.
Bron: Brinkkemper 2009, 72.
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Een derde aanwijzing voor de voormalige 
aanwezigheid van een gesloten 
hoog veendek – ook over de hogere 
dekzandkoppen heen - is de aanwezigheid 
van veen onder bijvoorbeeld 
middeleeuwse kerken. Op basis van 
het onderzoek in de Friese Mieden kan 
geconstateerd worden dat onder de 
kerken van bijvoorbeeld Dantumawoude 
en Kollum een laag veen ligt en dat deze 
kerken op een hoge dekzandkop zijn 
gebouwd.52 Ook elders in het noorden van 
ons land heeft archeologisch onderzoek 
onder middeleeuwse kerken uitgewezen 
dat er op veen is gebouwd ter plekke van 
dekzandkoppen.53

Tenslotte is ook de aanwezigheid 
van een consequente opstrekkende 
historische veenverkaveling in Vredewold 
een aanwijzing voor de vroegere 
aanwezigheid van veen (afb. 2.18 en 
2.19) . De opstrekken lopen – haaks - over 
de keileemruggen heen, waaruit blijkt 
dat deze dekzandruggen en -koppen 
waarschijnlijk niet zichtbaar geweest 
waren ten tijde van de ontginning en met 
veen bedekt waren.54

 

2.5 De Middeleeuwen (700 – 1500 n. 
Chr.): opening van het Lauwerszee-
bekken 

Rond het begin van de jaartelling 
was er in Noord-Nederland een min 
of meer rechte, oost-west lopende 
kwelderkustlijn ontstaan, grenzend 

52 Brinkkemper et al. 2009, 61-62.
53 De Langen 1992, 43. De oude kerk van Drachten-

Zuid wordt genoemd; Molema 1990 deed 
onderzoek naar de kerk van Oud-Scheemda. Een 
vroeg en een laat 13de - eeuwse kerkplattegrond 
werden opgegraven, die allebei op dezelfde 
kerkkavel liggen. De oudste kerk heeft slechts 
75 jaar gefunctioneerd en was op veen gebouwd, 
maar verzakte door klink van de bodem. De 
jongere kerk werd op het zand gebouwd. 
Ligtendag 1994, 45 trof onder de kerk van 
Schildwolde een moerig laagje aan tussen 1,40 en 
1,60 m diepte; Spek en Van Smeerdijk 2001, 51-
55 hebben onder de kerk van Katlijk tussen 0,70 
en 0,85 m diepte een sterk veraard laagje veen 
aangetroffen met daaronder, tussen 0,85 en 1,40 
m diepte veenmosveen.

54 Brinkkemper et al. 2009, 60-61.

aan het waddengebied. In het gebied 
van de latere Lauwerszee, Middag/
Humsterland en Hunsingo speelde het 
diep in de ondergrond gelegen beekdal 
van de Hunze een prominente rol. In het 
getijdebekken van de Hunze ontstonden 
rond 1500 v.Chr. de eerste kwelders. Deze 
breidden zich in een periode van duizend 
jaar geleidelijk aan uit in noordwaartse 
richting. In het Hunze-kweldergebied 
deden zich in de vroege Middeleeuwen 
(vanaf de 8ste eeuw) ingrijpende 
veranderingen voor. Voortgaande 
zeespiegelstijging en  maaiveldverlaging 
door menselijke activiteiten in de veen- 
en kleigebieden hadden een omvangrijke 
mariene transgressie tot gevolg, waardoor 
de Lauwerszee ontstond (afb. 2.20).55 
De vorming van dit inbraaksysteem 
zou grote gevolgen hebben voor de 
streken Hunsingo, Middag/Humsterland, 
Langewold en Vredewold (afb. 2.21).
Door de zee-inbraken werden grote 
stukken veen weggeslagen of door een 
kleidek afgedekt.
Op de bodemkaart van Vredewold is 
de kleiafzetting in het beekdal van de 
Oude Riet zichtbaar (afb. 2.12). De 
Bodemkaarten van 1:50.000 zijn overigens 
erg globaal. Er zijn geen bodemkaarten 
met een schaal van 1:10.000 beschikbaar 
voor de streek Vredewold. 56

2.6 Ontginning en kolonisatie: twee 
modellen

Over de vroegste Middeleeuwse 
kolonisten van Vredewold is nagenoeg 
niets bekend, ook niet vanwaar ze precies 
kwamen en wanneer ze ongeveer in deze 

55 NOaA, Hoofdstuk 12.2; Brinkkemper et al. 
2009, 71-72; college H. Groenendijk, 10 
december 2010, de eerste mariene invloeden 
van de Lauwers zouden al kort na 700 hebben 
plaatsgevonden.

56 Informatie ingewonnen bij de Dienst Landelijk 
Gebied in Groningen en bij de Universiteit 
Wageningen; zie ook de website van Alterra 
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streek een aanvang maakten met de 
veenontginningen.57

Over het algemeen wordt aangenomen 
dat de eerste kolonisten in deze 
streken eind 8ste, begin 9de eeuw 
vanuit twee mogelijke bases de 
veengebieden begonnen te ontginnen, 
hetgeen geleid heeft tot twee 
ontginningsmodellen.58 Ten eerste 
zouden ontginningen plaatsgevonden 
hebben vanuit de kleigebieden (het 
‘kwelderontginningsmodel’), die al vanaf 
de IJzertijd tamelijk dicht bewoond 
waren en waar de bewoners op terpen 
(Friesland) en wierden (Groningen) 
woonden, opgeworpen woonheuvels, om 

zich tegen de zee te beschermen.59 

57 Archeologische bronnen uit de vroege 
Middeleeuwen zijn schaars en in de meeste 
gevallen niet representatief voor de genoemde 
perioden. Dat geldt zeker voor de ‘schatvondsten’ 
uit Nietap, bestaande uit 9 Merovingische (481-
751 n. Chr.) gouden ‘tiers de sol’ (bekend als 
‘Nietap I’ uit1899) en 17 soortgelijke munten, 
waarbij één ‘sou d’or’ (Nietap II, uit 1902). 
Een eveneens uitzonderlijke vondst is de urn 
met crematieresten en een mes uit de 8ste eeuw 
(Karolingische Tijd) uit Marum. Een bijzondere 
categorie vondsten is het kogelpotaardewerk dat 
op vele locaties in Vredewold is aangetroffen. 
Kogelpotaardewerk is moeilijk te dateren als er 
geen scherven zijn afkomstig van de rand of van 
de voet van de potten en wordt om die reden – 
ook in Vredewold – veelal met een brede marge 
gedateerd in de Middeleeuwen (450-1500 n. 
Chr.).  

58 Het zandrugontginningsmodel, waarbij 
verondersteld wordt dat ontginningen vanaf 
de dekzandruggen plaatsvonden in de richting 
van rivertjes/beekdalen, wordt door de huidige 
onderzoekers als achterhaald beschouwd. Een 
van de vertegenwoordigers van deze oude 
stroming is: Bouwer 1985.

59 De Langen 1992 en 2011; Schoorl 1993, 40-59; 
Brinkkemper et al. 2009, 82. Ligtendag 1994 legt 

Vanuit dit relatief dicht bewoonde 
wierdengebied werden ontginningen 
uitgevoerd in de randzones tussen klei 
en veen, waar de zee-invloed groot was. 
De bewoners in deze kweldergebieden 
moeten de venige randzones van 
hun leefgebied gekend hebben om er 
bijvoorbeeld te jagen en te vissen of om 
hun vee te laten grazen en er hun akkers 
op aan te leggen.60   
Een tweede mogelijke ontginningsbasis 
vormden de oevers van beken en 
riviertjes, zoals de Lauwers en de Oude 
Riet (het ‘rivierontginningsmodel’). 
Deze ontginningen hadden veelal een 
dynamisch karakter en verplaatsten zich 
in de loop van de tijd naar de hogere 
gronden. De reden voor deze verplaatsing 
was de optredende vernatting door 
bodemdaling van het ontgonnen veen, 
veroorzaakt door oxidatie en klink. Als 
de omstandigheden te nat werden voor 
akkerbouw, vertrokken de bewoners 
naar de droger streken en legden daar 
vervolgens nieuwe akkers aan op het 
veen. De oude akkers bleven als grasland 
in gebruik.61 Dit proces van opschuivende 
bewoning vanaf de beekdalen naar 
de hogere dekzandruggen waar zich 
tegenwoordig de wegdorpen bevinden, 
zou zich ook in Vredewold voltrokken 
kunnen hebben vanaf de oevers van het 
Oude Diep/Oude Riet en de Lauwers naar 
de hogere dekzandruggen en –koppen, 
waar tegenwoordig de dorpen liggen 
(Marum – Oostwold). In Langewold 
is recent opschuivende bewoning 
aangetoond vanaf het huidige gehucht 
Dorp in het inbraakgebied van de 

het begin van de randveenontginningen in de 
provincie Groningen rond het laatste kwart van 
de 10de eeuw; dit blijkt uit zijn onderzoek naar 
de toponiemen in de registers van de abdijen te 
Fulda en Werden: pas tussen 975 en 1000 n. Chr. 
zijn slechts enkele toponiemen in Groningen te 
lokaliseren in het veen.

60 De Langen 1992 en 2011. Interessant is dat De 
Langen heeft aangetoond dat perceelgrenzen 
en/of waterlopen vanuit het kleigebied in het 
gewest Oostergo (Friesland) soms doorlopen in 
de randontginningszone, waar geakkerd werd op 
het veen.

61 Brinkkemper et al. 2009, 82-88.

Afb. 2.22 Het dorp Marum 
op de kaart van Huguenin 
uit 1820-1824. 
Het dorp ligt in de directe 
nabijheid van het Dwarsdiep 
(Oude Diep), linksboven op 
het kaartfragment. Verder 
is nog een veenloopje aan 
de zuidkant van Marum te 
zien, de Randel. De akkers 
hebben een min of meer 
blokvormige verkaveling  
evenals de hooilanden langs 
de beek. De Oude Leidijk 
in het zuiden moest de 
akkers beschermen tegen 
het zure water dat uit de 
hoogvenen stroomde. In 
deze venen is de turfwinning 
gaande. Begin 19de eeuw 
waren grote delen van het 
hoogveen ten westen, zuiden 
en zuidwesten van Marum 
nog niet ontgonnen. De kerk 
van Marum is excentrisch 
gelegen ten opzichte van 
de bewoning langs de 
wegen. Tegenwoordig is het 
hele middengebied tussen 
de kerk en ‘Zwanenburg’ 
bebouwd. 
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Lauwers naar het dorp Doezum.62 Uit dit 
onderzoek blijkt dat er al omstreeks 700 
na Chr. bewoning heeft plaatsgevonden 
bij Dorp. Overigens gaat het hier om een 
overgangsgebied tussen klei en hoogveen, 
waar de klei het veen heeft afgedekt en 
de oude Karolingische perceleringen in 
het veen bewaard zijn gebleven onder 
het kleidekje. Hedendaags onderzoek in 
Langewold en in Vredewold moet dus
rekening houden met dit soort afgedekte 
landschappen. Ook tijdens het onderzoek 
in de Twijzelermieden werden onder een 
dun kleidek op de zand- en veenbodem 
archeologische resten (aardewerk) 
aangetroffen uit de 10de eeuw.63 De
belangrijkste onderzoeken die uitgevoerd 
zijn in de randzones van klei- veen- en 
zandgebieden in Noord-Nederland, zijn 
die van Bouwer, De Langen, Schoorl, Mol, 
Noomen en Van der Vaart, Ligtendag, 
Brinkkemper, Baas en Ligtendag, 
Groenendijk en Vos, Schroor en Meijering 
en Zomer. 64

Voor Vredewold is nog geen 
wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar de middeleeuwse 
ontginningsgeschiedenis. Niet duidelijk is 
of er misschien primaire 
ontginningsnederzettingen zijn die 
zich nooit hebben verplaatst en 
hoe de volgorde van ontstaan is van 
de tegenwoordige dorpen op de 

62 Groenendijk en Vos 2010; College H. 
Groenendijk op 10 december 2010. Er is 
pollenonderzoek gedaan op het verlaten 
akkerland, waaruit een datering blijkt van vóór 
het jaar 1000; ook is er aardewerk van ca 700 
aangetroffen en veel slachtafval, dat met 14C 
gedateerd is tussen 650 en 761 n. Chr.

63 Brinkkemper et al. 2009, 84. Overigens roept dit 
vondstcomplex nog heel wat vragen op. Er zijn 
bijvoorbeeld geen andere sporen aangetroffen 
van bewoningsactiviteiten, zodat een 
ontginningsas naar het huidige dorp Twijzel op 
de dekzandrug niet is vast te stellen. Zie verder: 
Baas en Ligtendag 1995, 44-45 over de sporen 
van een oudere veenverkaveling onder een 
kleidek in het Swette-gebied (polder De Hooge 
Warren) en de Langen 1992 en 2011.

64 Bouwer 1985, De Langen 1992 en 2011, Schoorl 
1993, Mol, Noomen en Van der Vaart 1990, 
Ligtendag 1994, Brinkkemper et al. 2009, Baas 
en Ligtendag 1995, Groenendijk en Vos 2010, 
Schroor en Meijering 2007, Zomer 2009. 

dekzandruggen en wat de ouderdom 
van deze dorpen is (afb. 2.24). Er zijn 
verschillen waar te nemen tussen 
verkavelingstypen binnen Vredewold: 
het dorp Marum heeft vanouds een 
blokverkaveling, terwijl de rest van de 
dorpen op het zand een opstrekkende 
verkaveling hebben (afb. 2.22). Is het 
dorp wellicht ouder dan de andere 
nederzettingen? De ligging van het dorp 
direct aan de bovenloop van het Oude 
Diep, op een dekzandrug, zou een ideale 
vestigingsplek zijn en kunnen wijzen op 
een primaire nederzetting.65 
Verder is er een bewoningslint even 
ten zuiden van de hoofdweg Marum 
– Oostwold  waarvan niet duidelijk is 
wanneer en waarom deze is ontstaan (afb. 
2.23 en 2.25). Van oost naar west heet dit 
pad achtereenvolgens Holmerpad, ’t Pad, 
De Oude Weg en ’t Malijksepad. Behoort 
dit bewoningslint tot een middeleeuwse 
structuur, of is de bewoning van veel 
recenter datum?66 

65 Schoorl 1993, 42-43; vergelijk ook het dorp 
Jistrum (Eestrum) bij Mol, Noomen en Van der 
Vaart 1990.

66 Zie ondermeer Hadders 2003, 2007, die het 
Pad een secundaire betekenis geeft ten opzichte 
van de bewoning langs de hoofdweg Marum – 
Oostwold. Hovinga 1983, 82-87 stelt de vraag 
of het Holmerpad niet Middeleeuws en dus 
een primaire as is, in navolging van Ligterink 
1968, die er zonder meer van uit gaat dat het 
gehele bewoningslint Malijkse Pad -  Holmerpad 
Middeleeuws is. Schroor 1987, 20, noemt het lint 
Malijkse Pad – Holmerpad eveneens de primaire 
as, die later in importantie voorbij is gestreefd 
door het tegenwoordige bewoningslint aan de 
hoofdweg. Later geeft Schroor een andere uitleg: 
Schroor en Meijering 2007, 139-142, gaan uit van 
primaire bewoningsassen langs de oevers van 
de beekjes en een verplaatsing van noord naar 
zuid in Vredewold. Tevens moet er een migratie 
van oost naar west en omgekeerd hebben 
plaatsgevonden volgens de auteurs.

Afb. 2.23 Fragment van de 
kaart van Huguenin 1820-
1824.
Een deel van het 
bewoningslint ten zuiden 
van Nuis (’t Pad/De Oude 
Weg) is te zien met slechts 
hier en daar wat bewoning 
aan de hoofdas; het 
merendeel van de huizen 
is geconcentreerd aan de 
paden. De verkaveling 
loopt door vanaf het 
noorden van de weg via 
het bewoningslint aan de 
paden naar het zuiden, 
waar de opstrekken tot het 
veen doorlopen. Meer naar 
het oosten toe wordt de 
bewoning dunner.  
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Afb. 2.25
Kadastrale kaart van 1832
Aangegeven zijn de kerken 
van Nuis en Niebert, die 
geïsoleerd aan de weg 
op de dekzandrug staan. 
Het merendeel van de 
bewoning ligt zuidwaarts 
aan’t Pad/Oude Weg, 
evenals de pastorieën/
diaconiewoningen die 
bij de kerken horen. De 
opstrekken zijn kilometers 
lang (gestippeld: de 
opstrekken bij de kerken) en 
bevinden zich zowel noord- 
als zuidwaarts van de weg 
en lopen door tot ver in 
de zuidelijk gelegen venen 
(paars) en tot in het rivierdal 
in het noorden. In 1832 was 
de kerkelijke opstrek van 
Nuis aan weerszijden van 
de weg nog ‘pastorieland’. 
In Niebert waren de 
landerijen op de kerkkavel 
in bezit van de agrarier Jan 
Wiebes Berghuis. Alleen het 
kerkterrein zelf en een dunne 
kilometerslange kavel (een 
hooiweg), even ten oosten 
van het land van Berghuis 
(niet zichtbaar) is nog 
kerkeland. 
Bron: HISGIS.

Afb. 2.24 De kaart van 
Huguenin uit 1820-1824
Het oostelijk deel van 
Vredewold met de dorpen 
’t Oldebert (Tolbert), 
Midwold (Midwolde), 
Lettelbert en Oostwolde 
(Oostwold). Wat opvalt is de 
‘bajonetachtige’ verbinding 
tussen de dorpen Midwolde 
en Lettelbert en tussen 
Lettelbert en Oostwold. In 
veenontginningsgebieden 
is dit een veelvoorkomend 
verschijnsel dat te maken 
zou hebben met een 
verschillend tempo van de 
ontginningen per ‘dorp’. 
Het Oude Diep heet hier 
overigens Oude Maar. De 
Oude Gave, ten noorden 
van Lettelbert, is ook een 
natuurlijk watertje. De grens 
tussen beide provincies 
loopt door het Leekstermeer, 
een natuurlijk veenmeer, 
waarop de rivier De Leke 
afwaterde. De Munnike 
Sloot is gegraven door de 
monniken van Aduard voor 
een betere verbinding tussen 
hun kloosterlanden in het 
noorden en het voorwerk 
Terheijl (‘Ter Helle’) meer ten 
zuiden van het Leekstermeer 
bij het dorp Roden. 

500 m0
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het natuurlijke land-
schap vóór aanvang 
van de ontginningen

hoofdstuk 

3
3.1 Inleiding

Voor het onderzoek naar de 
middeleeuwse ontginnings- en 
nederzettingsgeschiedenis van Vredewold 
is het van belang om te proberen 
een reconstructie van het natuurlijke 
landschap te maken voordat de eerste 
ontginners zich daar vestigen. In hoeverre 
is het landschap geschikt om in te wonen: 
vestigen de eerste bewoners zich in 
een gebied met ‘levend’ hoogveen, dat 
nagenoeg ontoegankelijk is, zompig en 
gevaarlijk of is de veenvorming al tot 
stilstand gekomen en is de bovenlaag van 
dit veen al ingeklonken door oxidatie van 
het veen en daardoor toegankelijk? Steken 
er wellicht hogere dekzandruggen en 
-bulten boven het veen uit, die zichtbaar 

zijn vanwege boomgroei en vestigen de 
eerste bewoners zich juist daar? Wat 
zijn de gevolgen van zee-inbraken op 
dit landschap en hoe hebben eventuele 
bewoners daarop gereageerd? In de 
volgende paragrafen zal getracht worden 
om het pleistocene landschap te schetsen 
en het daarop volgende veenlandschap en 
de mariene invloeden daarop.

3.2 Het Pleistocene zandlandschap 

De streken Langewold en Vredewold 
maken deel uit van het Gronings-
Drents keileemplateau met een stelsel 
van zuidwest-noordoost lopende 
dekzandruggen, die van elkaar gescheiden 
worden door brede smeltwaterdalen, 

Afb. 3.1 Top van de 
pleistocene ondergrond 
t.o.v. NAP.
In de witte delen ligt de top 
van het pleistoceen boven 
NAP. Oostwold ligt –NAP; 
Lettelbert, Noordwijk en 
Midwolde liggen net boven 
NAP; de andere dorpen 
Marum, Nuis, Niebert en 
Tolbert liggen + NAP.
Bron: ARCHIS
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Afb. 3.2 Boorraai op 
de Hoogtekaart (AHN) 
geprojecteerd.
De raai begint iets ten 
zuiden van de A7 bij 
Tolbert, loopt tot aan de 
Matsloot en verspringt 
dan naar de oostzijde van 
de Mensumaweg naar het 
noorden bij Oldekerk. 
Bron: Menne Kosian

Afb. 3.3 Boorraai op 
de Bodemkaart schaal 
1:50.000
Bron: Menne Kosian

Matsloot

A7

Oldekerk

Leek

Tolbert



31

Afb. 3.4  Uitsnede hoogtekaart 
pilotgebied. 
Het geulensysteem van de Oude 
Riet, dat vóór de bedijkingen in 
open verbinding stond met de 
zee, is nog goed zichtbaar op de 
Hoogtekaart, hier ten noorden 
van Tolbert en Midwolde. Tussen 
de dekzandkoppen stromen 
kleine riviertjes, zoals de Ryth 
(linksonder) die afwaterden op 
de Oude Riet (tegenwoordig 
de Matsloot). De Blinksloot, 
die tegenwoordig in het veld 
nauwelijks herkenbaar is, loopt 
iets ten zuidwesten van de 
dekzandkop met de veldnaam De 
Traan. De gelijknamige boerderij 
is ooit gebouwd op deze hogere 
gronden. Het zeewater kon in de 
laat 8ste, 9de eeuw n. Chr. via 
het geulenstelsel van de Oude 
Riet ver landinwaarts stromen 
en daar  zeeklei afzetten.
Bron: AHN

een landschap dat in de voorlaatste 
(het Saalien) en de laatste ijstijd (het 
Weichselien) is gevormd. Het is een 
landschap met een licht golvend reliëf: 
dekzandruggen en -koppen liggen 
als eilanden in de laagten en langs 
de smeltwaterdalen en worden door 
beekdalen doorsneden (afb. 3.4). De top 
van de pleistocene laag bevindt zich in het 
pilot-gebied, in de boringen, tussen  + 2 m 
NAP tot > - 5 m NAP (afb. 3.1).

Aangezien voor Vredewold alleen 
een bodemkaart op schaal 1:50.000 
beschikbaar is die bovendien dateert 
uit begin jaren zeventig, lijkt het nuttig 
deze in het veld te toetsen en daarbij 
de NAP hoogtes op te meten, opdat 
inzicht verkregen wordt in het reliëf en 
de actuele bodemsamenstelling. Er is 
een bodemkundig onderzoek uitgevoerd 
in het pilotgebied Tolbert/Leek – Oude 
Diep (afb. 3.2, 3.3, 3.6 en 3.7) . Er zijn in 
totaal 45 boringen om de 100 m gezet 
tussen de hoofdstraat bij Tolbert en de 
doorgaande weg bij Oldekerk met een 
totale lengte van ca 4,5 km. Waar mogelijk 
is er geboord tot in het pleistocene zand, 
soms tot in de keileemlaag, daar waar de 
dekzandlaag dun was. In boring 34 (tot op 
5 m –Mv) is geen dekzand aangetroffen.  
De boorraai is een dwarsdoorsnede 
van het golvende dekzandlandschap 
tussen de twee pleistocene ruggen van 
enerzijds Marum – Oostwold, waarop 
het dorp Tolbert ligt, anderzijds die van 
Doezum – Grootegast met het dorp 
Oldekerk en doorkruist het brede laag 
gelegen stroomdal van het Oude Diep. 

Ook worden twee smalle beekdalen 
doorsneden, die van de watervoerende 
Ryth (boring 5, geroerd klei/zand/leem) 
en een droog smal beekdal (boring 13, 
code aVp op de Bodemkaart) (afb. 3.5). 
In het profiel zijn deze beken als kleine 
depressies terug te vinden. 
De grafiek van het boorprofiel laat een 
licht golvend landschap zien met enkele 
dekzandkopjes en een brede laagte in 
het stroomdal van het Oude Diep (afb. 
3.8). Tussen boring 24 en 27 is klei en/of 

Afb. 3.5 Hoogtekaart en 
foto van de Ryth.
De Ryth stroomt hier ten 
oosten van de Hendrik 
de Haanweg ten noorden 
van Tolbert door een 
dekzandlandschap en heeft 
zich diep ingesneden in de 
potklei-/keileemlagen.
In het landschap is nog 
een sterk reliëf zichtbaar, 
veroorzaakt door de 
dekzandkoppen. Rood 
omcirkeld is de locatie van 
de boerderij op de foto.
Foto: auteur

Leek

Noorderweg

Ryth

Hoge Traan

Blinksloot

Tollbert

A7

A7

Hendrik de Haanweg

Noorderweg

1 km0
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veen afgegraven in het verleden. Op de 
Topografische kaart uit 1907 is te zien dat 
deze zone vol petgaten ligt die tijdens de 
ruilverkaveling van de Tolberter Petten in 
de vijftiger jaren met klei zijn gedempt en 
als graslanden ingericht zijn (afb. 3.9). 
Op de Bodemkaart (afb. 3.3) heeft deze 
zone code AAP, hetgeen inhoudt dat de 
bodem hier is verstoord (associaties van 
enkelvoudige eenheden, aangemaakte 
petgaten). Het verschil in NAP hoogte 
tussen de boringen 27 en 28 is om die 
reden verklaarbaar en bedraagt 0.814 
m. De zone langs de Mensumaweg 
waarin boring 28 is gezet, is onverstoord 
en vertoont een andere, intacte, 
bodemopbouw.
Boringen 1 t/m 17 staan haaks op de 
pleistocene dekzandrug van Tolbert en 
volgen de flanken ervan noordwaarts 
richting stroomdal waar het zand overdekt 
raakt door een holoceen veen- en/of 
kleidek. In enkele van de boringen in 
hoger gelegen dekzandkopjes komt een 
intacte podzolbodem voor (boring 2 
(code cHn23), 8 (code Hn23), 14 (code 
vWp), 15 (code vWp/Hn23) en 17 (code 
vWp); in de meeste boringen zijn de B en 
E lagen echter verstoord.67 Het keizand 
en -leem bevindt zich ondiep tussen 
ca 0.60 m en 1.40 m –mv. In de eerste 
boring ligt er potklei (Saale ijstijd) op ca 
1.50 m –mv. onder een dun leemlaagje 
van enkele centimeters dikte. De ondiepe 
ligging van keileem en potklei, die slecht 
waterdoorlatend zijn, veroorzaakt tot 
op heden problemen met de locale 
waterafvoer (afb. 3.11).68 
De top van het pleistocene zand in het 

67 Een podzol-bodem bestaat uit een A-laag 
(bouwvoor), een E of uitspoelingslaag, een 
B of inspoelingslaag en de C-laag van het 
moedermateriaal. Deze oude onverstoorde 
zandbodems zijn het meest kansrijk voor het 
aantreffen van prehistorische archeologische 
resten, omdat podzolbodems gevormd zijn in 
de hogere, droge zandgronden, waar het voor 
de prehistorische mens goed toeven was. Zie 
hiervoor ook paragraaf 2.2 van deze scriptie.

68 Tijdens het booronderzoek was de bodem tot ca 
0.40 m zeer nat en zompig; alleen op de hoger 
gelegen dekzandkoppen was de bodem droog en 
stevig.
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Afb. 3.7 Boorpunten 1 t/m  
27 globaal aangegeven 
op de Topografische Kaart 
2000.

Afb. 3.6 Boorpunten 28 
t/m  45 globaal aangegeven 
op de Topografische Kaart 
2000.
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stroomdal ligt op een diepte van ca 3.10 
m tot meer dan 5 m –mv. en is hier bedekt 
door een dikke laag klei op veen (afb. 3.1 
en 3.3). In boring 37 duikt het weer op 
op 1.30 m –mv. en worden de holocene 
lagen geleidelijk dunner naar het noorden 
toe. Pas in boring 45 ligt het dekzand weer 
aan de oppervlakte. Boringen 41 t/m 
44 hebben op de bodemkaart de code 
zEZ23 (lemig fijn zand, behorend tot de 
hoge zwarte enkeerdgronden), maar uit 
de boringen blijkt dat hier nog klei zit. 
Waarschijnlijk is dit verschil te verklaren 
uit de schaalgrootte van de bodemkaart, 
waardoor kleine details wegvallen. Ten 
westen van de Mensumaweg ter hoogte 
van genoemde boringen is wel een 
kleibodem op de bodemkaart aangegeven 
(code kWp, zavel-, of kleidek en moerige 
tussenlaag), die dus in werkelijkheid 
doorloopt onder de Mensumaweg naar de 
boorzone, op enkele meters afstand van 
de weg (afb. 3.16). 

Conclusie
Uit de gegevens van het booronderzoek 
in het pilotgebied komt een pleistoceen 
dekzandlandschap op een keileem- en 
potklei-ondergrond naar voren met een 

licht golvend reliëf variërend van + 2 
m NAP tot – 1.5 m NAP. Dit beeld komt 
overeen met de AHN hoogtekaart en 
de kaart van de pleistocene top (afb. 
3.1 en 3.10). Het grillige patroon van 
opduikende keileem met dekzandkoppen, 
en –ruggen in  lager gelegen vlaktes, 
doorsneden door beekdalen en brede 
ondiepe smeltwaterdalen komt overeen 
met de grillige bodemopbouw van 
afwisselende diktes van keileem- en 
dekzandlagen met daarop gevormde 
en afgezette holocene lagen. Het 
Pleistocene landschap van Vredewold 
lijkt dan ook aanmerkelijk gevarieerder 

Afb. 3.8 Boorprofiel pilot-
gebied.
geel = zand, groen = klei, 
bruin = veen, rood = keileem
Boring 1 start bij Tolbert 
en Boring 45 eindigt bij 
Oldekerk. Tussen boring 27 
en 28 de verspringing naar 
de Mensumaweg. Merk het 
verschil in NAP-hoogte op 
tussen de boringen 27 en 
28. Ter plekke van boring 
27 zijn de klei en het veen 
in het verleden vergraven. 
Boring 34 is in de inversierug 
gezet en geeft dus een 
hogere NAP-hoogte. Boring 
44 is de ‘kleiterp’. Boringen 
5 en 13 zijn in (voormalige) 
beekdalen gezet.
Bron: Menne Kosian en 
auteur

Afb. 3.9 Petgaten ten  
weerszijden van de 
Matsloot, 1907.
Bron: Grote Historische 
TopografischeAtlas 1:25000
Blad 95
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dan bijvoorbeeld dat van de Noordelijke 
Friese Wouden.69 Smalle slingerende 
beekjes, zoals de Ryth, hebben zich een 
weg gebaand door de keileem- en de 
daaronder liggende potkleilagen heen, die 
ter plekke geërodeerd zijn. In de ondiepe 
brede smeltwatergeul van het Oude Diep/
Oude Riet is geen keileem aangetroffen, 
hetgeen kan betekenen dat het geheel 
is weg geërodeerd of dieper ligt onder 
de aangeboorde top van het pleistocene 
dekzand (dat wil zeggen dieper dan 5 m 
-NAP). De Bodemkaart van 1:50.000 lijkt 
voor de pleistocene bodems (potklei, 
keileem, dekzand) overeen te stemmen 
met de gegevens uit het booronderzoek.

69 Brinkkemper et al., 2009 troffen in de wijde 
omgeving van Twijzel en Buitenpost vrij 
uitgestrekte en veel minder gevarieerde dekzand- 
en keileemgronden aan.

3.3 Het Holocene veenlandschap 

De vraag hoe het landschap van 
Vredewold in het algemeen en dat van het 
pilotgebied in het bijzonder er uit zag op 
het moment dat de eerste middeleeuwse 
ontginners dit gebied binnentrokken 
is niet zo eenvoudig te beantwoorden. 
Het uitgevoerde bodemonderzoek is er 
onder meer op gericht om de verspreiding 
van het (hoog)veen in het gebied in 
kaart te brengen. Uit het archeologische 
onderzoek in het pilotgebied blijkt dat 
er nagenoeg geen bewoningssporen 
zijn aangetroffen in Vredewold vanaf 
de midden Bronstijd tot de 11de eeuw 
na Chr. 70 Als reden hiervoor wordt 
in het algemeen de sterke vernatting 
genoemd en de daarmee gepaard gaande 
overvening van deze zandgronden, 
waardoor de streek voor menselijke 
bewoning ongeschikt werd. Het gaat dan 
vooral om de uitbreiding van voedselarm 
hoogveen (veenmosveen) over de arme 
podzolgronden op dekzanden. Hoogveen 
kan gaan groeien vanuit de lager gelegen 
nattere delen van de dekzandgebieden, 
pingo-ruines of vanuit de beek- en 
rivierdalen waar al laagveen aanwezig is in 
het water. De zandbodems in Vredewold 
en in het pilot-gebied in het bijzonder 
zijn uitermate nat door de aanwezigheid 
van ondiepe slecht ontwaterende 
keileem- en potkleilagen (tussen 0.40 
m en 1.20 m –m v). Kwelwater komt in 
deze streken omhoog vanaf het zuidelijk 
en hoger gelegen Gronings-Drents 
keileemplateau (afb. 3.11). Vanuit deze 
natte omstandigheden kan gemakkelijk 
hoogveen gaan groeien over de hoger 
gelegen voedselarme podzolgronden op 
dekzand. Wanneer echter de ondergrond 
vruchtbaar is en het maaiveld door 
voedselrijk kwelwater wordt gevoed, is 
de kans op hoogveengroei vrij klein.71 Het 
is dus maar de vraag of alle Pleistocene 

70 Uitzonderingen zijn enkele Romeinse 
muntvonsten en zogenaamd terpaardewerk uit 
de Romeinse Tijd en een 8ste eeuwse urn met 
crematieresten uit Marum.

71 Opmerking Theo Spek.

Afb. 3.10 
Hoogtekaart van 
Vredewold. 
Bron: www.AHN.nl

5 km0
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gronden in Vredewold overdekt zijn met 
hoogveen op het moment dat de eerste 
ontginners deze streek binnentrekken. 
Het water van de beken en riviertjes 
vormde de enige toegangsweg tot de 
veengebieden. Vanaf de oevers zouden 
de ontginningen een aanvang hebben 
genomen, zo is de redenering vanuit dit 
zogenaamde ‘rivierontginningsmodel’ 
(paragraaf 1.2). 

In Hoofdstuk 2 zijn voorbeelden gegeven 
van de aanwezigheid van veen in boringen 
van archeologische onderzoeken in 
de dekzandgebieden (afb. 2.15 en 
2.16). Het is aannemelijk dat het in 
genoemde boringen aanwezige veen 
voedselarm hoogveen is direct gelegen 
op het pleistocene zand, dat geleidelijk 
aan vanuit lager gelegen en vochtiger 
dekzandvlaktes en –laagten omhoog is 
gegroeid over de hogere voedselarme 
podzolgronden heen. Uit een selectie 
van bodemboringen in het pilotgebied 
uit de DINO-databank is eveneens te 
zien dat veen in de boringen buiten het 
stroomgebied van het Oude Diep ook 
voorkomt op de dekzandruggen (gaasten) 
van Grootegast in het noorden en die van 
Vredewold in het zuiden en niet alleen 
in de laagveengebieden in het stroomdal 
(bijlage 3). Ook historische kaarten, 
bijvoorbeeld die van Huguenin (afb. 2.22 
en 2.23) geven een beeld van de enorme 
verspreiding van het veen in deze streken, 
zelfs nog in de 19de eeuw. 
De Bodemkaart van 1:50.000 tenslotte 
geeft ook aanwijzingen voor het 
voorkomen van (hoog)veen. Deze 
aanwijzingen zijn in het veld getoetst, 
waarvan hieronder de resultaten 
volgen. De ‘moerige podzolgronden’ 
(code vWp, kWp, zWp), de ‘weide- en 
waardveengronden’ met code pVs en kVs 
duiden op resten/laagjes veenmosveen 
in de zand- en veenbodems.72 In 
het boortracé komt van de moerige 

72 De ‘s’ toevoeging in de code staat voor ’Sphagna’, 
d.i. de groep veenmossoorten. Zie ook: 
Toelichting bij de Bodemkaart, Blad 7 West 
Groningen 1973, 53-60.

podzolgronden alleen de code vWp een 
aantal malen voor (boring 12, 14, 15, 
17, 18). Alleen in de toplaag van boring 
nr. 17 zijn brokken veen aangetroffen. 
De toplaag van het zand in de overige 
boringen met code vWp is matig tot sterk 
humeus, donkerbruin tot donkerbruingrijs. 
Of hier nog resten van veenmos in 
voorkomen is zonder palynologisch 
onderzoek niet met zekerheid te zeggen. 
Datzelfde geldt overigens ook voor het 
veen in boring 17. Code kVs van de 
bodemkaart (veenmosveen) komt voor 
in de boringen 28 t/m 30, hetgeen zou 
betekenen dat het veenmos zich in de 

Afb. 3.11 Kwelwater.
Het kwelwater stroomt 
vanaf het hoger gelegen 
Drents-Gronings Plateau 
ondergronds naar de de 
lagere gebieden zoals hier 
ten noorden van Tolbert 
en komt daar weer boven 
de grond. De oranje 
kleur van het slootwater 
wordt veroorzaakt 
door uitvlokkend ijzer, 
kenmerkend voor kwelwater. 
De waterhuishouding in 
het gebied is vooral in 
de winterperiode slecht. 
Ondoordringbare potklei- en 
keileemlagen verhinderen 
een vlotte afvoer van het 
vele water. De bodem is 
zo verzadigd met water, 
dat het in de winter overal 
op de graslanden aan de 
oppervlakte ligt. 
Foto’s: auteur
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bovenste laag van het veen direct onder 
het kleipakket zou moeten bevinden, 
daar waar het in het stroomdal boven 
over het laagveen (riet-, zeggeveen) is 
uitgegroeid en later is overdekt met klei. 
In een analyse van het veen uit boring 
28 (zie: hieronder) is geen veenmosveen 
aangetroffen. De aangetroffen blaadjes 
van Bryophita (bladmos) zijn geen 
resten van veenmos. Aangezien er geen 
palynologisch onderzoek is uitgevoerd, 
is ook hier niet met zekerheid te stellen 
dat het veen geen veenmossporen bevat. 
Datzelfde geldt voor het veen uit de 
toplaag van het veen onder de klei uit 
boringen 29 en 30.
Ook op andere plekken zou volgens de 
bodemkaart veenmosveen in de toplaag 
van de boringen voor kunnen komen: 
code aVp, madeveengronden op zand 
met humuspodzol, beginnend ondieper 
dan 1.20 m –mv. (boring 13), code hVz, 
koopveengronden op zand, beginnend 
ondieper dan 1.20 m –mv. (boring 19 t/m 
22) en code kVz, waardveengronden op 
zand, beginnend ondieper dan 1.20 cm 
(boringen 40 en 41). In boring 13 (code 
aVp) is het veen in de bovenlaag veraard 
veenmosveen.73 De koopveengronden 
(hVz) komen voor in het overgangsgebied 
van de veen- naar de pleistocene 
zandgebieden. Het zijn veelal langgerekte 
smalle stroken, evenwijdig aan de zand- 
en keileemruggen.74 De 15 á 20 cm 
dikke bovengrond bestaat uit veraard, 
kleiig veen of veen. In boringen 19 
t/m 22 klopt dit beeld vrij nauwkeurig, 
zij het dat het veraarde veen, zoals 
in boring 21 als brokjes in het zand is 
overgebleven. Volgens de toelichting bij 
de bodemkaart kan het koopveen bestaan 
uit veenmosveen, maar ook uit zegge- en 
broekveen.75 Ook de ligging van het hVz-
gebied - in dit geval geen lange, smalle 
strook - klopt met de landschappelijke 
beschrijving uit de Toelichting bij de 
bodemkaart: op de overgang van 

73 Toelichting bij de Bodemkaart 1:50.000, Blad 7 
West Groningen, 1973, 56.

74 Idem, 56.
75 Idem, 56.

veen- naar pleistoceen zandgebied. 
De waardveengronden (kVz) bevinden 
zich evenals de koopveengronden in 
overgangsgebieden tussen veen- en 
pleistocene zandgronden. Boringen 40 en 
41 raken net deze smalle strook tussen de 
zware klei op veenzone in het stroomdal 
en de hoger gelegen zandgronden. Het 
veen is rietveen, bosveen of veenmosveen 
en bevindt zich direct onder de 
minerale (klei) bovengrond.76 In al deze 
gevallen zou palynologisch onderzoek 
met zekerheid de aanwezigheid van 
veenmossen kunnen aantonen. Ook 
zou dit veen middels 14C-datering op 
ouderdom kunnen worden onderzocht, 
waarmee ook meer duidelijkheid 
wordt verkregen over het tijdstip van 
overstroming van het veen door de zee-
invloeden van de Lauwers. Hierbij zou 
wel meegewogen moeten worden dat 
de huidige ‘toplaag’ van het veen direct 
onder de klei (zwaar) geërodeerd kan 
zijn door het binnenstromende zeewater 
en dus in werkelijkheid ouder is dan de 
weggespoelde toplaag, zodat een exacte 
datering moeilijk, dan wel onmogelijk 
is zonder aanvullend – bijvoorbeeld 
archeologisch – bewijsmateriaal.77

Veen onder middeleeuwse kerken
Om meer gegevens over de verspreiding 
van het hoogveen over de dekzandruggen 
en –koppen te verkrijgen, is gezocht 
naar (resten van) veenlagen onder de 
Middeleeuwse kerken.78 Tijdens boor- en 
bouwhistorisch onderzoek onder enkele 
kerken is in het verleden door Schoorl en 
anderen reeds veen aangetroffen onder 
de kerken van Oostwold en Midwolde. 79 

76 Toelichting bij de Bodemkaart 1:50.000, Blad 7 
West Groningen, 1973, 59.

77 In het onderzoek Stroobos-Gaarkeuken 
(Groenendijk en Vos 2010) kon de toplaag van 
het veen wel gedateerd worden, omdat daarin 
Vroeg-Middeleeuwse archeologische resten zijn 
aangetroffen.

78 Zie ook ondermeer de onderzoeken van: 
Brinkkemper et al. 2009, 61-62; Spek en 
Smeerdijk 2001, pp. 51-55; De Langen 1992, p. 
43; Molema 1990, p. 267.

79 Schoorl 1993, 19-20, deed booronderzoek 
onder de kerken van Oostwold en Lutjegast 



37

Beide kerken liggen op dekzandkoppen. 
In Oostwold is een compact en geoxideerd 
veenlaagje met een dikte van  0.20 m 
aangetroffen onder een ophogingsdek 
van 1.35 m. De basis van dit veenlaagje 
lag op ca - 0.15 cm NAP.80 De top van 
het veen kon niet meer gereconstrueerd 
worden: deze kan door vergraving in de 
ophogingslaag zijn opgegaan en/of al 
deels geoxideerd zijn geweest voordat de 
kerk gebouwd werd. Schoorl vermoedt dat 
het veen, gelet op de ligging van de basis 
– NAP, laagveen is geweest, maar heeft 
dat verder niet onderzocht.81 Op grond 
van de enkele boringen die hij heeft gezet 
onder twee kerken in het Westerkwartier, 
komt Schoorl tot de voorzichtige conclusie 
dat er in de Middeleeuwen (1000-1100 n. 
Chr.) veenbedekking ‘van enige omvang’ 
geweest moet zijn, ook over het dekzand. 
Hij zoekt de oorzaak van de veengroei 
over het dekzand bij de ondiepe ligging 
van de slecht doorlatende keileemlaag in 
de ondergrond die tot vochtige condities 
leidde.82 Over een eventuele overvening 

(Langewold); tijdens de restauratie van de kerk 
te Midwolde in 1984 is ‘veen’ gezien onder de 
funderingen.

80 Schoorl 1993, 19.
81 Idem, 20. De kerk van Lutjegast (Langewold) ligt 

volgens hem op een NAP-hoogte van ca 4.08 m. 
Onder een ophogingsdek van 2.20 m trof hij een 
laagje van 5 cm dik, geoxideerd, moerig tot venig 
materiaal aan. De basis van dit laagje lag op 1.83 
m + NAP, hetgeen wijst op hoogveen.

82 Schoorl 1993, 20.

van de andere dekzandruggen en –koppen 
in het Westerkwartier doet Schoorl geen 
uitspraak.    
Onder de kerk van Midwolde zijn 
veenresten aangetroffen tijdens 
restauratiewerkzaamheden van de 
fundering van de toren midden jaren 
tachtig van de vorige eeuw (afb. 3.12).83 
Omdat de kerk boven NAP ligt op een 
dekzandkop, moet het hier wel om 
hoogveen gaan. Op restauratiefoto’s is 
te zien dat de kerktoren was gefundeerd 
op veldkeien, die rustten op compacte 
dunne venige laagjes tussen zand.84 
Blijkbaar was verzakking van deze toren 
al eerder problematisch gelet op de dikke 
steunberen die de toren moeten stutten. 
Bij de restauratie uit de jaren tachtig is de 
fundering van de toren met staal en beton 
vervangen.

Ten behoeve van het onderzoek in het 
pilotgebied Tolbert/Leek – Oude Diep 
zijn boringen gezet onder de kerken van 
Tolbert en Niebert om te onderzoeken of 
zich daar eveneens veenlagen bevinden. 
Ook is de kerkheuvel van Noordwijk 
onderzocht (afb. 3.13).85

83 Dagboek restauratie Hervormde Kerk te 
Midwolde 1984-1985 (architecten L.W. 
Barneveld en P.L. de Vrieze uit Groningen); 
bron: Archief Oude Groninger Kerken.

84 Precieze gegevens over deze veenlaagjes zijn niet 
aangetroffen in het restauratiedagboek.

85 De boringen in de kerkheuvels zijn met een 

Afb. 3.12 Veenlaagje onder 
de fundering van de toren 
van de kerk te Midwolde
Bron: Barneveld en De Vrieze 
1985
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Aan de zuidzijde van de kerk te Tolbert 
is één boring gezet. De bovenlaag tot 
1.72 m –mv. is een verstoorde, ca 1.55 
m opgehoogde, (zand)laag met veel 
puin van kloostermoppen; daaronder 
begint het onverstoorde dekzand. Er 
is geen veen aangetroffen, hetgeen er 
op wijst dat de kerk direct op een deels 
opgehoogde dekzandkop is gebouwd die 
niet door hoogveen is overdekt geweest. 
In de boring aan de zuidzijde van de 
kerk te Niebert is tussen 1.70 m en 1.87 
m –mv. een veenlaagje aangetroffen 

edelmanboor gezet in aanwezigheid van Theo 
Spek, Jeroen Zomer en Dennis Worst op 13 
april 2011. Ze zijn wel beschreven, maar niet 
ingemeten ten opzichte van NAP en er zijn geen 
profielen getekend.

tussen (grofzandige) lagen, waarvan een 
deel van de toplaag is opgebracht. Uit 
boorgegevens van 1947 bij dezelfde kerk 
blijkt níet dat er veen is aangetroffen; in 
deze boring wordt de gehele toplaag tot 
2.55 m –mv. ‘teelaarde’ genoemd.86

Net zoals bij de kerk van Midwolde 
speelde bij deze kerk eveneens een 
verzakkingsprobleem door de zeer slechte 
staat van de fundering op ‘slappe’ grond.87

Bij de kerk van Noordwijk zijn twee 
boringen gezet, één aan de westzijde 
waar een venig zandig laagje voorkomt 
tussen 1.41 m en 1.53 m –mv. en één aan 
de oostzijde met een venig laagje tussen 
1.90 m en 2.11 m –mv. Ook bij deze 
kerk was de bovenste laag tot minstens 
een meter verstoord door opgebrachte 
zandige grond met veel puin. In de boring 
aan de westzijde is tussen 1.74 m en 
1.78 m -mv. onder een gelige zandlaag 
(1.53 m – 1.74 m –mv.) een antropogeen 
laagje aangetroffen met houtskool en 
resten baksteen. Bij een restauratie en 
bouwhistorisch onderzoek in 2005 is 
geconstateerd dat de kerk gefundeerd is 
op vier lagen baksteen direct onder het 
maaiveld en op veldkeien (op de hoeken 
van de oostmuur).88 

Veenanalyse
Op twee locaties in Vredewold is op de 
flank van het stroomdal van het Oude 
Diep een veenmonster genomen uit 
een boring: bij Marum (afb.3.14) aan 
de bovenloop van het Oude Diep en 

86 Friso 2005. De grondboring in de kerkheuvel 
van Niebert is in opdracht van de architecten 
A.J. van der Veen en J. Dijkman uit Groningen 
uitgevoerd door firma Dijkstra uit Appingedam 
(brief d.d. 6 januari 1947 aan het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg) en gaan tot zo’n 11 m 
diep. Bron: Groninger Archieven (toegangsnr. 
280 doc.024-028).

87 De grondboring laat het volgende profiel zien: 
0-2.55 m -mv: teelaarde; 2.55-3.60 m -mv: leem 
met zand; 3.60-4.60 -mv: zand; 4.60-6.00 m 
-mv: klei; 6-9.50 m -mv: potklei; 9.50-11 m –mv: 
zeer vaste potklei.

88 Battjes en Ladrak 2005. De kerk wordt in 
oorsprong door Battjes gedateerd in de 13de 
eeuw met veel latere, vooral 17de - 19de - eeuwse 
toevoegingen.

Afb. 3.13 Boren bij de kerk 
van Noordwijk.
De kerk is geheel gepleisterd 
met schijnvoegen,
maar heeft Middeleeuwse 
funderingen en muurwerk.
Foto: Jeroen Zomer
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even ten noorden van de Matsloot aan 
de Mensumaweg in het pilot-gebied, 
ongeveer halverwege het stroomdal 
(boring nr. 28).89 Otto Brinkkemper heeft 
het veen microscopisch gedetermineerd.90 
Er zijn geen 14C dateringen van het veen 
gemaakt, zodat de opeenvolgende 
veenlagen niet gedateerd kunnen worden. 
Ook heeft geen palynologisch onderzoek 
plaatsgevonden, zodat stuifmeelkorrels 
niet in de analyse zijn betrokken en de 
mate van volledigheid van deze analyse 
niet optimaal is.
De boring bij Marum is tot op het zand 
gezet op een diepte van 0.90 m –mv. De 
laag tussen 0.70 m en 0.90 m –mv. bestaat 
uit zandig veen met resten van zegge 
(Carex-spec.), riet (Phragmites australis) 
en wortelhout: houtrijk riet/zeggeveen. 
De laag tussen 0.50 m tot 0.70 m –mv. is 
sterk vergaan rietveen met houtresten en 
twee zaden van brandnetel (Urtica dioica). 
De aanwezigheid van brandnetel – die 
graag in elzenbroekbos groeit - wijst op 
een voedselrijk milieu. De laag tussen 0.30 
m en 0.50 m –mv. is sterk geoxideerd met 
enkele rietresten. De toplaag (bouwvoor) 
bevat geen analyseerbaar materiaal.
In boring nr. 28 (bijlage 1) zit het veen 
op een diepte  tussen 0.75 m en 3.10 m 
–mv., afgedekt met een kleilaag. Op 3.10 
m –mv begint het zand. De diepste laag 
tussen 2.90 m en 3.10 m –mv. bevat een 
‘schoensmeerachtige’ zwarte substantie 
(gyttja) met zegge- en rietwortels (resp. 
Carex spec. en Phragmites australis), 
een keverkop en –schild, twee verkoolde 
en twee onverkoolde zaden van 
dophei (Erica tetralix), vruchtlichamen 
van bodemschimmels (Cenococcum 
geophilum) en verkoold zaad van de berk 
(Betula spec.). 
De aanwezigheid van dopheide wijst op 

89 De monsters zijn door de auteur genomen, 
waarbij in de veenboring is gelet op kleurverschil 
en/of verschil in samenstelling van het veen. Per 
‘eenheid’ is vervolgens een monster genomen.

90 Dr. Otto Brinkkemper is senior specialist paleo-
ecologie bij de sector Kennis van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Daar waar nodig is 
de zadenatlas van Cappers, Bekker en Jans 2006, 
geraadpleegd.

een tamelijk voedselarm milieu; zegge 
en riet daarentegen groeien in een 
voedselrijker milieu. De aanwezigheid van 
dopheide tussen zegge en riet is niet goed 
verklaarbaar.
De laag tussen 1.80 m en 2.90 m –
mv. bestaat uit voedselrijk rietveen 
met galigaan (Cladium mariscus) en 
bladmosresten (Bryophyta). Galigaan 
groeit in een brak milieu. De Bryophyta 
komen voor in een matig voedselrijk 
milieu. De laag tussen 1.10 m en 1.80 
m –mv. bestaat uit zeggeveen met acht 
oösporen van kranswier (Chara), vier 
zaden van waterdrieblad (Meniantes 
trifoliata), een tiental takjes mogelijk van 
schorpioenmos (Scorpidium), een mijt 
en twee keverschildjes. De aanwezigheid 
van kranswier duidt op open water, dat 
zowel zoet als brak kan zijn. Aangezien 
waterdrieblad en schorpioenmos alleen 
in zoet water leven, zal het in dit geval 
een zoet water, mesotroof milieu zijn 
geweest. De bovenste laag tussen 0.75 m 
en 1.10 m –mv. is volgens Brinkkemper  
rietklei, ofwel venige klei en bevat 
twee verschillende bladmosblaadjes 
(Bryophyta).91 Dit laagje van 0.35 m dikte 
is een overgangslaag tussen klei- en 
veenlaag en wijst op erosie van het veen 

91 Van de Riet determineert deze laag als ‘veen, 
zwak kleiig, donker bruingrijs’.

Afb. 3.14 Boorpunt 
bovenloop Oude Diep, 
Marum.
Bron: Google

Marum
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door het binnenspoelende zeewater. Dit 
zou een juiste datering van de toplaag van 
het veen hier bemoeilijken, aangezien niet 
duidelijk is hoe dik de toplaag was voordat 
het zeewater er doorheen spoelde. Als 
er sprake zou zijn van een haarscherpe 
grens tussen veen en klei, dan duidt dat 
op een langzame overstroming, waarbij 
de toplaag van het veen onbeschadigd 
en goed geconserveerd is door de klei 
en dus ook goed te dateren. Juist dit 
soort onverstoorde toplagen van veen 
kunnen archeologische sporen bevatten 
van bovenveencultuur in de (vroege) 
Middeleeuwen.

Conclusies
Op de vraag wat de ruimtelijke 
verspreiding was van (hoog)veen in het 
pilotgebied kan geen exact antwoord 
worden gegeven. De Bodemkaart schaal 
1:50.000 lijkt voor een actueel beeld van 
de ruimtelijke verspreiding van hoogveen 
verouderd, omdat sedert de kartering 
van deze bodemkaarten in 1973 veel 
hoogveen is verdwenen door oxidatie en 

grondbewerking. Dit blijkt uit de boringen 
in de dekzandgebieden en op de flanken 
van het stroomdal van het Oude Diep, 
waar weliswaar resten veen/veenbrokjes 
zijn aangetroffen, maar in zulke kleine 
hoeveelheden en dikwijls zo veraard, 
dat zonder palynologisch onderzoek het 
vrijwel onmogelijk is om concreet vast te 
stellen dat het inderdaad veenmosveen 
is. Wel is het aannemelijk dat het om 
voedselarm veenmosveen gaat, gelet op 
de ligging boven NAP op dekzandkoppen. 
Dit beeld wordt ondersteund door het 
uitgevoerde booronderzoek onder 
diverse Middeleeuwse kerken die, met 
uitzondering van Tolbert, gebouwd zijn op 
veen op een dekzandondergrond.
Aannemelijk is dat -toen de eerste 
ontginners zich in deze streek vestigden- 
in elk geval een groot deel van het 
landschap een open hoogveenlandschap 
was, met broekbos in de natte beekdalen 
en wellicht boomgroei op de hoogste 
dekzandkoppen waar geen veengroei 
plaatsvond, zoals bij Tolbert. De 
plantenresten uit de twee veenmonsters 
uit het stroomdal van het Oude Diep 
duiden in het algemeen op een matig 
voedselrijk tot voedselrijk milieu in het 
beekdal ter hoogte van het pilotgebied, 
waar planten zoals galigaan en kranswier 
duiden op de aanwezigheid van brak, 
open water. Voor de aanwezigheid van 
een brak milieu bij Marum is geen bewijs 
gevonden. 

3.4 Het Holocene mariene landschap 

In paragraaf 2.5 is in grote lijn 
uitgelegd hoe door zeespiegelstijging 
en maaivelddaling door menselijke 
activiteiten in het kleigebied en de 
daaraan grenzende veengebieden in de 
8ste eeuw na Chr. een ingrijpende marine 
transgressie plaats kon vinden waardoor 
de Lauwerszee ontstond. Doordat de zee 
bestaande geulen, zoals de Oude Riet, 
verder uitsleet, verbeterde de waterafvoer 
in de veengebieden en werden deze 
uiteindelijk beter toegankelijk. Door 
de toegenomen zee-inbraken kon het 

Afb. 3.15 Inversierug ten 
noorden van de Matsloot
In rood: het gedeelte van de 
boorraai ten noorden van de 
Matsloot
Bron: Google

Oldekerk

Mensumaweg

Dijkweg ‘t Kret

Matsloot

Inversierug van een oude meander 
van de Oude Riet

1 km0
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zeewater via de Lauwers en de Oude Riet/
Oude Diep ver landinwaarts dringen, 
hetgeen ook in het onderzoeksgebied 
Tolbert/Leek – Oude Diep waarneembaar 
is door de kleiafzettingen die in een brede 
zone in het stroomdal voorkomen. Op 
luchtfoto’s is de bedding van de Oude 
Riet goed zichtbaar (afb. 3.15). Ook 
in het veld zijn de hogere kleibanken 
–in de streek ook wel ‘kleidijken’ of 
‘natuurdijken’ genoemd – goed te zien. 
Het gaat om inversieruggen: de oude 
geulafzettingen met zware zeeklei liggen 
tegenwoordig hoger dan de laaggelegen 
stroomdalgronden, doordat de bodem 
van veen en klei in het stroomdal is 
ingeklonken en de zwaardere afzettingen 
uit de bedding van de Oude Riet minder 
snel inklinkt.92 Bij Enumatil, in de 
Dijkstreek, ligt een aantal boerderijen 
op deze ‘kleidijken’.93 Boring 34 is in zo’n 
inversierug gezet; in het profiel is de lichte 
verhoging waar te nemen (afb. 3.8).
Een van de doelstellingen van het 
booronderzoek was om te onderzoeken 
wat in het pilot-gebied de ruimtelijke 
verspreiding is van de kleiafzettingen 
en hoe de bodem onder dit kleipakket 
is opgebouwd. In de boorraai is in de 
boringen 17a t/m 44a klei aangetroffen, 
in een zone van enkele kilometers breed: 
naast codes Mv41C (boringen 31 t/m 33, 
37 t/m 39) en Mn85C (boringen 34 t/m 
36) op de bodemkaart ligt de klei ook op 
gronden met de code vWp, hVz en kVs.94 
Kalkarme drechtvaaggronden (Mv41C) 
zijn zware kleigronden die in deze zone 
voorkomen in het overgangsgebied 
tussen de kalkarme poldervaaggronden 
(Mn85C) en de veengronden (code kVs).95  
Onder de klei bevindt zich laagveen, zoals 
hierboven is uiteengezet. De kalkarme 
poldervaaggronden komen vooral voor 
in de voormalige bedding van de Oude 

92 Rietema 1925, pp. 197-200.
93 Zie ook: Schoorl 1991, p.36.
94 De grens van de klei ligt tussen boring 17 en 

18; om die reden is een extra boring gezet, nr. 
17a, waarin ook klei voorkomt, zij het onder een 
humeus zanddekje.

95 Toelichting bij de Bodemkaart, Blad 7 West 
Groningen 1973, 86-87, 92-93.

Riet. De dikte van de kleilaag varieert van 
ca 0.30 m op de flanken van de oevers 
tot ruim 3 m in de oude bedding van de 
Oude Riet. Op veel plaatsen is de klei 
door afgraving verdwenen, zoals in de 
boringen 20 en 21, dan wel sterk met 
zand vermengd, vooral in de zone met 
bodemcode AAP (toegemaakte petgaten), 
maar ook in het stroomdal zelf.96 
Anders dan de bodemkaart aangeeft zit 
er klei in de toplaag van boringen 41, 
43 t/m 44a direct ten oosten van de 
Mensumaweg (afb. 3.16). De Bodemkaart 
geeft voor deze zone code zEZ23 (hoge 
zwarte enkeerdgronden). Aan de overzijde 
van de Mensumaweg ligt evenwel een 
klein gebiedje met code kWp (zavel- of 
kleidek met moerige tussenlaag). Het 
lijkt aannemelijk te veronderstellen dat 
deze bodem nog iets doorloopt onder de 
Mensumaweg naar  de oostelijk van de 
weg gelegen boorzone. Boring 44 is gezet 
in een zogenaamde kleiterp, een verlaten 
boederijwierde; vanwege het afwijkende 
patroon van de bodemopbouw is even ten 
oosten van de wierde boring 44a gezet.
Boring 5 in het beekdal van de Ryth 
bevat ook klei in de bovenste 60 cm. Het 
is onduidelijk of dit zeeklei is die via dit 

96 Piet Westra, eigenaar van de gronden langs 
de Mensumaweg, kon de plekken waar hij en 
zijn vader klei ‘gewonnen’ hadden ten behoeve 
van bodemverbetering van de zandgronden 
of het ophogen van erven, vlekkeloos 
aanwijzen (boringen 35 t/m 39). Ook eigenaar 
Staatsbosbeheer heeft in het stroomdal aan 
de westzijde van de Mensumaweg gronden 
afgegraven ten behoeve van natuurontwikkeling.

Afb. 3.16 Detail bodemkaart 
boringen 41 t/m 44a.
Bron: M. Kosian
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beekdal het gebied is binnengebracht of 
dat er klei van elders is vermengd met de 
ter plaatse liggende zand- en veengronden 
(code V2 op de bodemkaart).97

In de boringen die bij Marum zijn gezet 
ten behoeve van de veen-analyse is 
geen klei aangetroffen. Hoe ver de zee 
is doorgedrongen in het stroomdal 
van de Oude Riet, is in het kader van 
dit onderzoek niet verder onderzocht. 
Op de bodemkaart ligt de grens van 
de poldervaaggronden bij de weg van 
Boerakker naar Lucaswolde, maar stellig 
is de zee op sommige plaatsen veel 
dieper het gebied binnengedrongen 
via bestaande beekjes en laagten, die 
vervolgens zijn dichtgeslibd met zeeklei. 
Het zou interessant zijn om door middel 
van booronderzoek, aangevuld met 
paleobotanisch onderzoek de grenzen 
van het zeebeïnvloedingsgebied op te 
zoeken in Vredewold. Uit onderzoeken 
in de Mieden en bij Stroobos is gebleken 
hoe rijk de paleobotanische informatie 
kan zijn over het natuurlijke milieu en de 

97 Uit navraag bij bewoners bleek dat het 
Waterschap in het verleden werkzaamheden aan 
de oevers van de Ryth heeft uitgevoerd. In dat 
verband is mogelijk de bodem ter plekke van 
boring 5 verstoord geraakt.

menselijke invloed daarop.98 Uit de veen-
analyse van boring 28 zijn bijvoorbeeld 
zaden van galigaan aangetroffen, een 
plant die in een brak milieu voorkomt, 
hetgeen iets meer vertelt over de zee-
invloeden in dit gebied.

Conclusie
De zee-invloed is evident in het 
onderzoeksgebied: zeeklei is over een 
kilometersbrede zone in en langs het 
stroomdal van de Oude Riet afgezet over 
de veengronden heen. Over de ouderdom 
van deze afzettingen kan op basis van het 
uitgevoerde onderzoek geen uitspraak 
worden gedaan. De dichtstbij gelegen 
onderzoekslocatie te Dorp/Stroobos in 
Langewold geeft een vroeg 8ste eeuwse 
datering voor de eerste overstromingen 
van de Lauwers.99 Het zeewater kon 
via de Oude Riet en de laaggelegen 
streek Lagemeeden ver landinwaarts 
de veengebieden binnenstromen 
en overdekte dit landschap met een 
kleipakket. De meest zichtbare relicten 
van deze overstromingen zijn de 
inversieruggen in het stroomdal van de 
Oude Riet. Deze natuurlijke kleidijken 
waren door hun hoge ligging potentiële 
woonplaatsen, waar nog te weining 
onderzoek naar is gedaan.

3.5 Conclusie hoofdstuk 3

Op de vraag welke ruimtelijke opbouw en 
samenstelling het natuurlijke landschap 
van Vredewold kende bij aanvang van de 
middeleeuwse ontginningen, kunnen de 
volgende antwoorden worden gegeven:
De eerste ontginners die de streek 
Vredewold op enig moment in de 
Middeleeuwen naderden, zullen dat 
gedaan hebben via het water van de Oude 
Riet en andere beken, omdat naar alle 
waarschijnlijkheid het dekzandlandschap 
grotendeels overgroeid was met (hoog)

98 Brinkkemper et al. 2009, pp. 78-80; Vos en 
Groenendijk 2005.

99 Vos en Groenendijk 2005, p. 54; Groenendijk en 
Vos 2010, p. 86-88.

Afb. 3.17 Het zetten van de 
boring, determinatie en het 
inmeten door Okke-Jan van 
de Riet, ten zuiden van de 
Matsloot.
Foto: Bernard Versloot
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veen en niet anders dan via het water 
bereikbaar was. Door het eronder liggend 
relief van dekzandkoppen, -vlakten 
en –laagten op een keileem/potklei 
ondergrond was dit landschap licht 
golvend en open, met vooral in de natte 
beekdalen broekbosbegroeiing. Enkele 
hoge dekzandkoppen zullen eveneens 
begroeid zijn geweest met bomen, omdat 
daar het hoogveen niet aanwezig was. 
Wat de exacte ruimtelijke verspreiding 
van het veen was in Vredewold kan op 
grond van het booronderzoek in het 
pilot-gebied vooralsnog niet worden 
vastgesteld. De Bodemkaart van 1:50.000 
geeft geen betrouwbaar beeld van 
de actuele aanwezigheid van veen. 
Hoogveen is nagenoeg verdwenen door 
enerzijds afgraving en grondbewerking, 
anderzijds  door natuurlijke oxidatie en 
klink. Laagveen is in het stroomdal van 
de Oude Riet overvloedig in de boringen 
aangetroffen. Niet onderzocht is welke 
datering de resterende veenlagen hebben, 
zodat niet kan worden aangetoond 
wanneer het veen is begonnen te groeien, 
wanneer het de grootste ruimtelijke 
verspreiding had en wanneer het door 
de zee overspoeld is geraakt. Door 
de  inbraken van de Lauwers, eind 8ste/
begin 9de eeuw, kon het zeewater ver het 
gebied van Vredewold instromen via het 
geulenstelsel van de Oude Riet en heeft 
daar in een kilometers brede zone zeeklei 
afgezet over het veen. Dit zogenaamde 
afgedekte landschap kan sporen bevatten 
van landgebruik en bewoning uit de 
periode van vóór de overstromingen. 
De (restanten van) ‘kleidijken’, dit zijn 
inversieruggen, zijn goed zichtbaar in 
het brede stroomdal en verdienen meer 
aandacht bij toekomstig onderzoek. 
Op basis van het uitgevoerde 
bodemonderzoek en de paleogeografische 
kaarten kunnen de volgende globale 
reconstructies van Vredewold worden 
gegeven, respectievelijk 100 en 800 jaar 
na Christus (afb. 3.18 en 3.19).

Afb. 3.18 Reconstructie 
Vredewold 100 na Christus.
Naar: Brinkkemper et. al 
(2009), p.72.

Afb. 3.19 Reconstructie 
Vredewold 800 na Christus.
Naar: Brinkkemper et. al 
(2009), p.72.
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middeleeuwse 
nederzettings- en 
ontginningsgeschiedenis

hoofdstuk 

4
4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal getracht worden 
om door middel van interdisciplinair 
onderzoek een antwoord te geven 
op de vraag welke datering en 
fasering de diverse middeleeuwse 
nederzettingen en ontginningen in 
Vredewold kennen. Archeologisch 
vondstmateriaal kan iets zeggen over 
het ruimtelijke verspreidingspatroon 
van nederzettingen in opeenvolgende 
eeuwen en over de locatiekeuze in 
relatie met de bodemkundige en 
geomorfologische situatie van de streek.  
Historische verkavelingspatronen en 
bezitsverhoudingen van land, maar ook 
de toponymische verklaring en datering 
van de Middeleeuwse dorpsnamen 
en de ouderdom van de kerken 
kunnen aanwijzingen bevatten voor de 
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis 
van Vredewold in de Middeleeuwen. In 
de hierna volgende paragrafen zal per 
discipline verslag worden gedaan van het 
uitgevoerde onderzoek.

4.2 Archeologisch onderzoek 

Veldinventarisatie
Op 4 en 11 februari 2011 is samen met 
de amateur-archeologen Versloot en 
Venema een archeologische veldkartering 
uitgevoerd in het pilot-gebied, waarbij 
enkele maïsakkers en weilanden zijn 
afgelopen. Alle archeologische vondsten 
– ook die buiten de onderzoeksperiode 
vallen - zijn opgeraapt en bevinden zich 
nu in de privé-collecties van Venema en 
Versloot. De hele zone parallel aan de 
Hendrik de Haanweg, tussen de Matsloot 

en de oude straatweg bij Tolbert (afb. 4.1) 
is archeologisch geinventariseerd. Hierbij 
is het uitgezette boortracé gevolgd. 

De noordelijke boorzone langs de 
Mensumaweg vanaf de Matsloot tot aan 
Oldekerk is tijdens het bodemonderzoek 
geinventariseerd door de molshopen te 
onderzoeken op archeologische resten 
(afb. 4.2). In dit noordelijke deel zijn 
evenwel geen vondsten gedaan, met 
uitzondering van puinresten in enkele 
boringen die in de betreffende boorstaten 
worden vermeld. Voor een deel valt deze 
noordelijke zone overigens buiten het 
onderzoeksgebied, namelijk in de streek 
Langewold. In het Langewoldse deel heeft 
geen archeologische veldkartering plaats 
gevonden.  

Op de nog braakliggende maïsakkers 

Afb. 4.1 Zone van 
de archeologische 
veldkartering tussen de 
straatweg bij Tolbert en de 
Matsloot, langs de Hendrik 
de Haanweg.
De rode stippen zijn de 
boorpunten. Langs dit 
tracé is de archeologische 
veldinventarisatie 
uitgevoerd door 
molshopen, slootkanten en 
braakliggende akkers op 
vondsten te onderzoeken. 
De akkers zijn aangeduid 
met ‘veld 1’ etc. vondsten 
in molshopen met ‘M1’ 
etc. De gronden in het 
onderzoeksgebied worden 
voornamelijk als weiland/
grasland gebruikt. Op enkele 
hoger gelegen zandgronden 
liggen maïsakkers. Op 
een enkel perceel is bos 
aangeplant. Op enkele 
plaatsen liggen petgaten 
te midden van begroeiing. 
Elzensingels begeleiden de 
slootkanten op de flanken 
van de dekzandruggen. In 
het open kleigebied van 
het stroomdal van het 
Oude Diep is nagenoeg 
geen boombeplanting met 
uitzondering van begroeiing 
bij boerderijen, woonhuizen 
en rondom enkele petgaten 
en pingo-ruines. 

Veld 5

Veld 4

Veld 3

Veld 1

Veld 2

M 3

M 1

M 4

M 2
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is de vondstzichtbaarheid goed. Daar 
is dan ook het meeste archeologische 
materiaal aangetroffen (afb. 4.7;  bijlage 
2, tabellen 1 en 2). Opmerkelijk is de 
grote vondstdichtheid van bewerkt 
vuursteen uit de Prehistorie, voornamelijk 
uit het Meso- en Neolithicum. De 
vondsten liggen voor het merendeel op 
de hogere dekzandkoppen en –ruggen. 
Eén prehistorisch aardewerkscherfje 
uit waarschijnlijk het Neolithicum is 
aangetroffen in een molshoop.100 Het 
gebied is in het Mesolithicum door 
jagers en verzamelaars goed bezocht 
en gebruikt als jachtgebied en om 
werktuigen te vervaardigen. De boeren in 
het Neolithicum zijn eveneens aanwezig 
geweest in het gebied al is op basis van 
deze veldkartering niet duidelijk of ze 
er ook hun akkers en woonplaatsen 
hadden. De vondst van een pijlpunt uit 
de vroege tot midden Bronstijd is een 
aanwijzing voor verblijf van mensen in 
het gebied (afb. 4.3). Op één akker is 
Romeins terpaardewerk gevonden, dat 
naar alle waarschijnlijkheid van elders, 
uit het wierdengebied, met afgegraven 
terpaarde naar het onderzoeksgebied is 
gebracht om de zand- en veenbodems 
te verbeteren. De vondst geeft 
onvoldoende houvast om iets te zeggen 
over bewoning in de Romeinse Tijd. 

100 Opmerking van dr. E. Taayke, archeoloog-
beheerder van het Noordelijk Archeologisch 
Depot in Nuis.

Uit de volle en late Middeleeuwen zijn 
kogelpotaardewerk (12de -13de eeuw) en 
steengoedfragmenten (14de  -19de eeuw) 
opgeraapt. Deze fragmenten lagen her 
en der over de akkers verspreid. Dit 
materiaal kan opgebracht zijn met van 
elders aangevoerde grond of stadsvuil, 
maar kan ook uit de directe omgeving 
afkomstig zijn en door grondbewerking 
verder zijn gefragmenteerd en over de 
akkers verspreid. Vroegmiddeleeuws 
aardewerk is niet aangetroffen. 
Bijzonder is een concentratie van 
wellicht honderden grotere en kleinere 
kloostermop-fragmenten op een 
maïsakker (afb. 4.4). Nader archeologisch 
onderzoek zal moeten uitmaken of het 
hier gaat om restanten van een stenen 
gebouw of bouwwerk of dat het gaat 
om opgebracht materiaal, waarmee 
bijvoorbeeld een slootje of een andere 
laagte in het terrein is opgevuld. Een 
andere opmerkelijke waarneming, 
hoewel gelegen in het Langewoldse 
deel langs de Mensumaweg, is een 
‘kleiterp’ of ‘olde heem’, zoals de huidige 
landeigenaar de plek noemt.101 

101 Piet Westra is agrariër en bewoont het huis 
op dezelfde kavel even ten noorden van de 
‘terp’. Naar zijn zeggen heeft er op de terp tot 
begin 20ste eeuw een boerderij gestaan met 
omgrachting; de gracht is grotendeels gedempt. 
Rond 1915 zou de boerderij zijn gesloopt.

Afb. 4.2  Houtsingel-
landschap, grasland met 
molshopen.
Foto: auteur

Afb. 4.3 Pijlpunt uit de 
Vroege - Midden Bronstijd, 
gevonden op Veld 1 (2,5x1,7 
cm.)    
Foto en collectie: Versloot

Afb. 4.4 Vindplaats 
Veld 3, Fragmenten van 
kloostermoppen
Foto: auteur
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Het is een verlaten huiswierde, die 
opgebouwd is uit klei- en leemresten 
(afb. 4.5). De bovenste laag van de wierde 
bevat veel puin.102 Over de ouderdom 
van deze wierde is niets te zeggen zonder 
gedegen archeologisch en bodemkundig 
onderzoek. Op de Historisch Topografische 
Atlas is te zien dat op deze plek in 1907 
een boerderij met aangelegde tuin lag 
(afb. 4.6).103 
Er kan op basis van het vondstmateriaal 
uit de archeologische veldkartering geen 
duidelijke vindplaats uit de volle en late 
Middeleeuwen worden aangewezen. 
Vroeg middeleeuws materiaal is niet 
aangetroffen. De vondsten liggen te 
verspreid en zijn te gefragmenteerd. 
De ‘kleiterp’ (Langewold) en de 
kloostermoppen-vindplaats op veld 3 
lijken een uitzondering te zijn, al is nader 
archeologisch en bodemkundig onderzoek 
noodzakelijk om vast te kunnen stellen 
wat de aard, omvang en datering zijn van 
deze vindplaatsen.

Inventarisatie amateurcollecties, 
depot Nuis en ARCHIS waarnemingen
In de bestudeerde middeleeuwse 
collecties van de amateur-archeologen 
is nauwelijks ander materiaal dan 
aardewerk aangetroffen. In het Noordelijk 
Archeologisch Depot te Nuis (NAD) is geen 
ander vondstmateriaal dan middeleeuws 
en post-middeleeuws aardewerk uit 
Vredewold bekeken. De tabellen 3 
t/m 5 in bijlage 2 geven het overzicht 
van het vondstmateriaal, dat op de 
vindplaatsenkaarten van respectievelijk 

102 Er is een boring (nr. 44) gezet tot ca 0.75 m. 
diepte om de bodemopbouw te onderzoeken.

103 Blad no. 95, verkend in 1907, uitgave 1910.

het pilot-gebied  en het gebied daarbuiten  
op kavelniveau is aangeduid (afb. 4.7, 
4.17, 4.18). De privécollecties bevatten 
voornamelijk vondsten die niet in ARCHIS 
zijn opgenomen en die nog niet eerder 
zijn beschreven of onderzocht.104 In het 
geval er wel een relatie is tussen de 
vondsten en ARCHIS-waarnemingen of 
AMK-terreinen, worden de betreffende 
ARCHIS nummers in de tabellen 
vermeld.105 Voor zover er aanvullingen 
of correcties konden worden gedaan 
op de omschrijvingen uit de digitale 
catalogus van het NAD, zijn deze eveneens 

104 ARCHIS is het archeologisch informatiesysteem 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

105 AMK-terreinen zijn terreinen waarvan bekend 
is dat er archeologische waarden aanwezig zijn 
(Archeologische Monumentenkaart); sommige 
van deze terreinen zijn beschermd op grond van 
de Monumentenwet 1988, andere hebben een 
planologische bescherming via het gemeentelijk 
bestemmingsplan.

Afb. 4.5 Boorprofiel van de 
‘kleiterp’;  boring 44. Boring 
44a is even ten oosten van 
de kleiterp gezet.

Afb. 4.6 De voormalige 
boerderijplaats aan de 
Mensumaweg.
Bron: Grote Historische 
Topografische Atlas 1900-
1930.
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opgenomen in de tabellen.106 Voor de 
volledigheid zijn in de tabellen ook die 
middeleeuwse vondsten/waarnemingen 
(ARCHIS) uit Vredewold vermeld, waarvan 
niet duidelijk is waar deze zich op dit 
moment bevinden en waar ze precies 
zijn gevonden of waargenomen. Op de 
vindplaatsenkaart is een vraagteken bij 
deze vondsten geplaatst. 

Vindplaatsen en vondstmateriaal uit 
de vroege Middeleeuwen
Het is opvallend dat in Vredewold tot op 
heden slechts één vroegmiddeleeuwse 
vondst is gedaan, een urn met 
crematieresten en een mes uit de 
tweede helft 7de- eerste helft 8ste eeuw, 
gevonden bij Marum (afb. 4.8). Deze 
urn werd in 1957 aangeboden aan het 
Groninger Museum en is door Waterbolk 
beschreven.107  De urn werd gevonden in 
een bermsloot tijdens een wegverbetering 
in een laag gelegen zanderig terrein, dat 
licht afhelde naar het Oude Diep, dat wil 
zeggen op de flank van een dekzandrug 
direct gelegen langs het Oude Diep.108 Dat 
de urn in het zand en niet in het veen is 
aangetroffen, duidt er wellicht op dat de 
veenlaag op de flank dun was, zodat de 
grafkuil door het veenlaagje heen in het 
zand werd gegraven. Een andere optie 
is dat er op die plek geen veen (meer) 
aanwezig was op het moment van de 
bijzetting van de urn. Het is verder niet 
uitgesloten dat de urn deel uitmaakt van 
een groter vroegmiddeleeuws crematie- 
en inhumatiegrafveld en dat dit grafveld 
behoort bij een vroegmiddeleeuwse 
nederzetting op de plek van het 
huidige dorp Marum, van waaruit 
de eerste ontginningen van het veen 
plaatsvonden.109

106 Zie de website www.nad.nuis.nl.
107 Waterbolk 1958; Groenendijk en Knol 2007. De 

urn bevindt zich in het Groninger Museum. Op 
grond van onderzoek van botmateriaal uit de 
crematie is de eerdere datering van de 8ste eeuw 
(Waterbolk) nu exacter bepaald op tweede helft 
7de - eerste helft 8ste eeuw.

108 Groenendijk en Knol 2007, 101.
109 Groenendijk en Knol 2007, 101-104. Parallellen 

zijn er met het grafveld van Oosterbeintum, een 
gemengd crematie- en inhumatiegrafveld uit 

Vindplaatsen en vondstmateriaal uit 
de volle en late Middeleeuwen
In afbeelding 4.9 wordt een overzicht 
gegeven van de hoeveelheid bestudeerd 
materiaal uit zowel de privé-collecties 
als uit het depot te Nuis. Het gaat om 
honderden fragmenten. 

Kogelpotaardewerk
Veruit het meeste middeleeuwse 
vondstmateriaal in de bestudeerde 
collecties bestaat uit handgebakken 
kogelpotaardewerk, dat in de tabellen 
is geordend naar rand, wand, bodem 
en additieven, zoals oren, pootjes, 
tuiten, stelen etc., en is geteld en voor 
zover mogelijk gedateerd en als type 
benoemd.110 Tot het kogelpotaardewerk 
behoren –naast de bekende kogelronde 
potten- ook steelpannen, grapen, schalen 
en kannen en kruiken.111 

de vroege Middeleeuwen, en Lellens-Borgweg. 
Bij de vindplaats Lellens-Borgweg zijn naast 
vroegmiddeleeuwse begravingen (inhumatie) ook 
in de Romeinse Tijd al begravingen (crematie) 
verricht op het grafveldje. Botmateriaal en 
eventuele bijgiften van gewei of been lossen in de 
zandig-zurige grond gemakkelijk op. Het aantal 
vindplaatsen van begravingen en crematies uit 
de vroege Middeleeuwen is daarom ook uiterst 
schaars.

110 Verhoeven 1996, 170, beschrijft het proces 
van het vervaardigen en bakken van 
kogelpotaardewerk.

111 Kortekaas 1992, 250-253. Het is vaak moeilijk 
om een schaalfragment te onderscheiden van 
een dekselfragment. In dit onderzoek zijn alleen 
die fragmenten als ‘deksel’ benoemd, waarvan 
de buitenkant van de fragmenten glad bewerkt 
is en de binnenzijde grof is gelaten. Kannen en 
kruiken komen in het noorden slechts sporadisch 
voor en zijn in de geraadpleegde collecties niet 
aangetroffen als kogelpotaardewerk.

Afb. 4.8 Een 8ste eeuwse 
urn met crematieresten en 
een ijzeren mes, gevonden 
te Marum
Bron: www.nadnuis.nl
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Vorm Datering Randen Wanden Bodems Overig
Maaslandse waar 11de/12de 2
Pingsdorf 11de/12de 9 4
Kogelpotten 11de-14de 388 500 19 23
Proto-steengoed 13de 1 2 1 
Bijna steengoed 13de 1 8
Steengoed 14de – Nieuwe Tijd 27 123
Totaal 417 643 24 23

Een typologie van het kogelpotaardewerk 
kon opgesteld worden doordat er 
voldoende dateerbaar en onderscheidend 
materiaal (de randen) voorhanden 
was.112 Voor het noorden van het land 
bestaat geen eenduidige typologie 
voor kogelpotaardewerk. De bekendste 
studie van middeleeuwse kogelpotten 
in Nederland, de dissertatie van 
Verhoeven, onderscheidt geen Gronings 
handgemaakt aardewerk.113 Voor 
het opstellen van een typologie voor 
het kogelpotaardewerk uit de streek 
Vredewold is daarom gebruik gemaakt 
van een viertal archeologische studies 
op dit terrein uit de stad Groningen, uit 
Noordwest Drenthe en uit de stad Emden 
(Noordwest Duitsland).114 In elk van deze 
studies worden door de onderzoekers 
eigen criteria gehanteerd voor de 
dateringen, die elkaar deels overlappen. 
Voor de Vredewoldse randen, waarvan 
de meeste niet in een gesloten context 
zijn aangetroffen en niet kunnen worden 
gerelateerd aan ander vondstmateriaal, 
is qua datering aansluiting gezocht bij de 
vier geraadpleegde onderzoeken. Naar 
de randvorm van het kogelpotaardewerk 

112 Randdiameters of maten van de kogelpotten en 
ander aardewerk zijn niet benoemd, omdat het 
meeste materiaal te fragmentarisch is om een 
reconstructie te maken en een dergelijke analyse 
buiten de doelstelling valt van dit onderzoek. De 
typologie is met deskundige hulp van Jan van 
Doesburg opgesteld. 

113 Verhoeven 1996. Hij heeft voor 
kogelpotaardewerk uit Oost-Nederland, Midden-
Nederland, Friesland (IJlst, Oudemirdum) en 
Noord-Holland een typologie opgesteld.

114 Kortekaas 1992, 235-262 (Wolters-Noordhoff-
Complex); Van Doesburg, Müller en Schreurs 
2010, 59-76 (Peizer- en Eeldermaden); 
Hielkema, Blom, Bosma 2004,15-25 (Ter Borgh, 
Eelderwolde); Stilke 1995 (Emden).

dat in Vredewold is aangetroffen zijn vier 
hoofdtypen te onderscheiden:115

Type A: ronde randen
Type B: vierkante, blokranden
Type C: driehoekige randen
Type D: complexe, schuine randen

Op afbeelding 4.10 zijn de hoofd- en 
subtypen weergegeven. In afbeelding 
4.11 zijn de aantallen randscherven per 
type op een tijdbalk uitgezet. De randen 
ontwikkelen zich van eenvoudige, korte 
onverdikte randen tot complexe typen 
met of zonder dekselgeulen. Binnen de 
hoofdtypen zijn subtypen aangebracht, 
die ook weer een ontwikkeling in de tijd 
laten zien. Bij Type A randen ligt de nadruk 
op de periode 1000-1200 n. Chr. met een 
uitloop in de 13de eeuw. Type B randen 
komen binnen een ruimere periode voor 
tussen de 12de en de 14de eeuw. Type C 
is geconcentreerd in de 12de eeuw met 
een uitloop in de 13de en 14de eeuw. Type 
D tenslotte komt vooral in de 14de eeuw 
voor.

Veel kogelpotaardewerk is beroet en 
bevat in sommige gevallen aankoeksel, 
waaruit blijkt dat het aardewerk is 
gebruikt om voedsel in te koken. Bijna in 
alle gevallen is het aardewerk gemagerd 
met steengruis. Dit is niet als zodanig in de 
tabellen aangegeven; alleen daar waar

115 Met kogelpotaardewerk worden hier de 
kogelronde potten bedoeld; de randen van 
bak- en steelpannen zijn niet ondergebracht in 
een typologie. De vorm en maat van dit soort 
aardewerk is eeuwenlang hetzelfde gebleven en 
daarom moeilijker dan de kogelronde potten te 
dateren, zie: Kortekaas 1992, 250-252.

Afb. 4.9 Kwantitatief 
overzicht van het 
bestudeerde aardewerk 
uit de volle, late en 
postmiddeleeuwen in 
Vredewold. 
Het aantal wandscherven 
van kogelpotten is bij 
benadering vastgesteld op 
500. In de tabel is voor het 
steengoed geen onderscheid 
gemaakt tussen laat- en 
postmiddeleeuws.
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Type A
Rond
Datering

Vorm Type B
vierkant
Datering
 

Vorm Type C
3-hoekig
Datering

Vorm Type D
complex
Datering

Vorm              

A1 B1 C1 D1
10e/vr. 13e 

JvD 47.1
HS 1 

11e/12e 

JvD 47.9
GK VIII-13.1 
t/m 5
HS 3.1

10e –m.13e

JvD 42.20
HS 3.2 

L.13e-14e 

KB type e
GK VIII-17.5 en 17.6

B1’
 
m. 11e-m. 13e

HS 6     

A2 B2 C2 D2 

12e 

JvD 47.5 en 
42.6

13e

GK VIII-12

12e 

JvD 42.22
HS 3.5 t/m 
3.7

14e 

GK VIII-17.3

D2’
14e 
GK VIII-17. 8

A3 B3 C3 D3
12e –vr.14e

KB type c
GK VIII-
14.8 en 
14.9

13e 

JvD 42.27

13e -14e

KB type d
GK VIII-
18.1

B3’
14e

GK IV-5

A4 B4 C4 D4
12e/1e h. 
14e

KB type a
GK VIII-
13.2

13e/14e 

JvD 42.28

L.13e-14e 

GK VIII-17.4,  
17.7,17.8,
IV-7.5

Afb. 4.10  Typologie van het kogelpotaardewerk 
De afkortingen onder de datering verwijzen naar de types bij: (KB) K.L.B. Bosma, In: Blom, Bosma, Veldhuis 2004; (JvD) 
Van Doesburg, Muller, Schreurs 2010, resp. afb. 42 en afb. 47; (GK) G.L.G.A. Kortekaas, In: Broekhuizen et al.1992, met 
verwijzing naar de afb.;(HS) H. Stilke, 1995, Tabellen 6a en 6b, pp. 60-61.



52

Type A
Rond
Datering

Vorm Type B
vierkant
Datering

Vorm Type C
3-hoekig
Datering

Vorm Type D
complex
Datering

Vorm

A5 B5 D5
m.11e-
m.13e 

GK VIII-
14.8
HS 4.2

L.13e -  vr.14e 

GK IV-3.2

B5’
m.12e-15e

HS 7.8
B5’’
m.12e-1e h. 
14e

HS 7.18

A6 B6 D6
L. 13e /14e

GK VIII-
16.1,
IV-7.1 en 
7.2
B6’
 

B7

B8
12e –eind 
13e

HS 7.6
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Datering

Aantal Type

900 1300
1200

1100
1000

1400

23
1
14
58
14
2

112

3
20
18
6
3
2
42
1
7
3
6
4
1
1

117

30
13
4
1

48

22
35
2
6
3
3
1

72

A1
A2
A3
A4
A5
A6

B1
B1’
B2
B3
B3’
B4
B2-4
B5
B5’
B5’’
B6
B6’
B7
B8

C1
C2
C3
C4

D1
D2
D2’
D3
D4
D5
D6

    Totaal 349116

sprake is  van zandgemagerd 
kogelpotaardewerk, wordt dat vermeld.117 

116 Het totaal aantal randen kogelpotaardewerk is 
388 (afb. 4.9). Het verschil wordt veroorzaakt 
door de 29 randen van bakpannen die niet in de 
typologie zijn opgenomen en een tiental randen 
die niet nader kunnen worden gedefinieerd. Type 
A6, B5, B6’, B7, C4, D3, D6 kunnen niet worden 
gedateerd.

117 Verhoeven 1996, 170. Kogelpotten met een fijne 
magering (zand) hoeven volgens Verhoeven niet 
jonger te zijn dan het grof gemagerd aardewerk 
(steengruis). Zo zijn kogelpotten in Oost- en 
Midden-Nederland zowel in de vroege als in 
de volle Middeleeuwen gemagerd met grof 
steengruis.

De nadrukkelijke aanwezigheid 
van en het eeuwenlange gebruik 
van dit handgevormd aardewerk in 
Vredewold wijst op een bewoning 
door eenvoudige, minder welgestelde 
mensen.  Een bijzondere categorie 
vormt het zogenaamde cordon-versierde 
kogelpotaardewerk uit de 14de eeuw en 
de imitaties ervan (vindplaats V4,V5b, 
W6; afb. 4.13).  De aanwezigheid van 
cordon-versierd aardewerk, ook wel 
‘leistenverzierte Grauware’ genoemd, is 
tamelijk zeldzaam in Groningen en wijst 
op de aanwezigheid van een elite in 

Afb. 4.11 Aantallen 
randscherven per type op 
een tijdbalk uitgezet.
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het gebied.118 Andere opvallende typen 
kogelpotten zijn enkele miniatuurpotjes 
uit de 11de/12de eeuw (Vindplaats 
Vl, m, n en q).

Importaardewerk en proto- en bijna 
steengoed
Het vroege import-aardewerk is zeer 
matig vertegenwoordigd in Vredewold. 
Hiertoe behoort het uit het Rijnland 
afkomstige, gedraaide Pingsdorf 
aardewerk uit de 11de /12de eeuw, als ook 
de Maaslandse waar uit dezelfde periode. 
Het gebruik van import aardewerk 
zegt iets over de sociale status van de 
bewoners en is veelal voorbehouden aan 
mensen die  in zekere welstand leven, 
zoals boeren met veel landbezit, of 
bewoners van de zogenaamde 

118 Kortekaas 1992, 253-254.

steenhuizenof borgen, dan wel bewoners 
van kloostergerelateerde boerderijen, de 
zogenaamde ‘voorwerken’ of ‘uithoven’.119 
De vindplaats van een middeleeuwse 
boerderij met omgrachting bij De Hoge 
Traan is in dit verband van bijzonder 
belang (afb. 4.15). De boerderij wordt 
als uithof in verband gebracht met het 
cisterciënzer klooster Aduard. Deze 
veronderstelling – schriftelijke bronnen 
ontbreken – is voornamelijk gebaseerd op 
een gevelsteen met wapenschild en jaartal 
1570 die zich bevindt aan de gevel van 
de huidige boerderij De Hoge Traan, die 
op enige afstand van de oude boerderij 
is gelegen. Het wapenschild vertoont 
overeenkomsten met het wapenschild van 
een boerderij behorend bij het Aduarder 
klooster.120  Het aangetroffen rijke 
aardewerk uit de late Middeleeuwen, het 
zogenaamde Proto- en Bijna Steengoed, 
wijst op een bewoning die qua status 
boven het gemiddelde uitstak.121 

Komforen
Een type handgevormd aardewerk in 
Vredewold dat bijzondere aandacht 
verdient zijn de vele fragmenten van 
komforen, een soort cylindervormige 
aardewerken ‘kacheltjes’ uit de 13de 
en 14de eeuw waarop kogelpotten en 
bakpannen geplaatst konden worden.122 

119 Mennens-Van Zeist 1992, 267.
120 Mondelinge mededeling van Bernard Versloot. 

Zie ook: Opbroek 2007; Corver 2008; Opbroek, 
Wijsenbeek en Beckerman 2008, waar het 
archeologisch onderzoek bij De Hoge Traan 
wordt beschreven.

121 Mennens-Van Zeist 1992, 275-277. In de eerste 
helft van de 13de eeuw heeft zich het grijs tot 
roodbruine proto-steengoed ontwikkeld uit het 
Pingsdorfaardewerk. Het aardewerk is minder 
poreus door een hogere baktemperatuur, 
maar vertoont aan de buitenzijde nog wel 
een vrij grove verschraling. Datzelfde geldt 
voor het bijna steengoed dat vaak een paarse 
tot donkerbruine kleur heeft, veroorzaakt 
door de engobelaag, en minder ruw is aan de 
buitenzijde. Productiecentra zijn het Rijnland 
en Zuid-Limburg. In de 14de eeuw verschijnt het 
steengoed dat volledig is gesinterd en waar geen 
verschraling meer zichtbaar is. De porositeit is 
nagenoeg geheel verdwenen. 

122 Van Doesburg denkt dat de verschillende 
aardewerken delen van de cylindervormige 
kachel samengehouden werden door touw of leer 

Afb. 4.12 Kogelpotranden 
uit de collecties van 
Versloot en Venema 
worden geteld, 
gedetermineerd en 
gedateerd, van links naar 
rechts: Type A4, Type B4 en 
Type D4.
Foto: auteur

Afb. 4.13 Vindplaats W6 
cordon versierd aardewerk, 
tuitkan met standvoet, 
imitatie Maaslandse waar.
Foto auteur, Depot Nuis

Afb. 4.14 Vindplaats Vl, 
Romeins ‘inktpotje’
Foto: www.nad.nuis.nl
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In totaal zijn in de bestudeerde collecties 
van Vredewold 46 fragmenten van 
komforen en twee nokken aangetroffen.  
Komforen komen in Noord-Nederland 
en het aangrenzende Duitse kustgebied 
weliswaar veel voor, maar ontbreken 
elders in Nederland.123 Het gebruik van 
komforen lijkt in Vredewold – gelet op het 
aantal fragmenten - vrij algemeen en niet 
voorbehouden te zijn geweest aan een 
beperkt aanwezige elite. 

Steengoed
Steengoed uit de late Middeleeuwen 
tot ver in de Nieuwe Tijd komt overal 
op de akkers voor, meestal sterk 
gefragmenteerd. Steengoed is vaak met 
zout- of loodglazuur of met engobe en 
verf gedecoreerd.124 Het roodbakkend, 
gedraaide aardewerk werd vanaf de 13de 
eeuw gebakken en is hoogstwaarschijnlijk 
in de Nederlanden geproduceerd in 
centra als Haarlem, Leiden, Utrecht en 

te binden om de uitstekende knoppen of nokken 
aan de buitenzijde van het komfoor. De knoppen 
aan de binnenzijde van de ‘kachel’ dienden om 
de kogelpotten en bakpannetjes op te plaatsen, 
zodat ze net onder de bovenrand van het 
komfoor geplaatst werden en optimaal warmte 
ontvingen; zie hiervoor: Van Doesburg, Müller 
en Schreurs 2010, 71-72. Zie ook: Kortekaas 
1992, 254-256 die een andere constructie voor 
ogen heeft.

123 Van Doesburg, Müller en Schreurs 2010, 72.
124 Mennens-Van Zeist 1992, 263-287.

Amersfoort.125 Uit de 14de/15de eeuw 
dateert het steengoed uit Siegburg 
(Vindplaats, V5a, W4). Dat ook het 
postmiddeleeuwse aardewerk uit de 
twee collecties is meegenomen, komt 
voort uit de overweging dat dit latere 
aardewerk veelal ook tussen of nabij 
het middeleeuws vondstmateriaal is  
aangetroffen en mogelijk een aanwijzing 
kan zijn voor bewoning vanaf de late 
Middeleeuwen tot ver in de Nieuwe Tijd. 
Dat het (meeste) materiaal van elders 
(kweldergebied en/of de stad Groningen) 
afkomstig is, moet evenwel niet worden 

uitgesloten, hoewel een deel ervan ook 
uit het gebied zelf afkomstig zal zijn, 
omdat het vanaf de late Middeleeuwen 
in bredere kring werd gebruikt en niet 
meer voorbehouden was aan mensen van 

125 Mennens-Van Zeist 1992, 279.

Afb. 4.15 Archeologische 
vindplaats De Hoge Traan 
op het Leeksterveld:  
opgravingsputten 
geprojecteerd op de AHN. 
De putten 3 en 4, 
rechtsboven op de kaart, 
bevatten het sporen- en 
vondstmateriaal van 
de ‘uithof’ van Aduard. 
Linksonder de laagte van de 
Blinksloot, een voormalig 
riviertje, dat de hogere 
dekzandruggen doorsnijdt.
Bron: Opbroek, Wijsenbeek 
en Beckerman 2008, afb. 1 
en 19

Afb. 4.16 Jan van Doesburg 
bekijkt de collectie 
Middeleeuws aardewerk 
van Geert Venema.
Foto: auteur
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goede komaf. Een toename van (handels)
contacten met de stad Groningen kan 
een reden zijn voor het gebruik door de 
gewone bevolking.126

Terpaardewerk
Hoewel buiten de onderzoeksperiode 
vallend, maar wel interessant in verband 
met de vraag wanneer de ontginningen 
en bewoning in Vredewold een aanvang 
genomen zouden kunnen hebben en 
vanuit welke richting de eerste ontginners 
kwamen, worden de schaarse vondsten 
van inheems Romeins terpaardewerk 
genoemd (veld 5, vindplaatsen V5a, V13) 
en het curieuze Romeinse ‘inktpotje’ 
(Vl, afb. 4.14). Zeer waarschijnlijk is 
dit aardewerk niet afkomstig uit het 
gebied zelf, maar in een latere periode 
aangevoerd met afgegraven terpaarde 
uit het kweldergebied. De aarde werd 
gebruikt om de veen- en zandbodems 
in ondermeer Vredewold te verbeteren. 
Slechts één recente vondst van 
terpaardewerk op de grens van Hooge- en 
Lagemeeden, iets ten noordwesten van de 
kruising Langeweersterweg/ Weersterweg 
lijkt in situ aangetroffen te zijn.127

Overige vondsten
Een zeldzame vondst is die van een 
dekselfragment van een – grijs gedraaide 
– aspot met kaarsenhouder uit de 2de helft 
13de, begin 14de eeuw, die bij de haard 
werd ingegraven om de as in te bewaren 
(vindplaats Vb). Deze vondst wijst wel 
op de aanwezigheid van welgestelde 
bewoners.128 Tot het bestudeerde 
Middeleeuws vondstmateriaal in 
Vredewold behoren verder enkele 

126 Mennens-Van Zeist 1992, 279.
127 Collectie Willem Holtman, gezien bij 

Geert Venema. Het betreft een emmer vol 
terpaardewerk, waarvan sommige scherven 
passen en versierd zijn. Het aardewerk wordt 
gedateerd in de Romeinse tijd, 50 n. Chr.  (Ernst 
Taayke). Zie ook: Miedema 1983. Miedema 
heeft de terpen in dit gebied ook meegenomen 
in haar onderzoek. De vondst is gedaan door 
Willem Holtman bij het graven van een sloot ten 
noorden van de boerderijplaats, nr. 56, op de 
vindplaatsenkaart van Miedema  (afb. 4.22) ; 

128 Opmerking Jan van Doesburg.

brokstukken basaltlava die deel uitmaken 
van maalstenen en een weefgewichtje 
(vondstnummer W3). Op het kerkhof 
van Midwolde is een Groninger grootken 
gevonden door een particulier, een 
zilveren munt uit het midden van de 15de 
eeuw (vindplaats Vg).

In situ vondsten
Op de diverse vindplaatsenkaarten zijn 
de 11de/12de- eeuwse en de 13de/14de –
eeuwse vondsten aangegeven (Afb. 4.7, 
4.17, 4.18). Op basis van wat de amateur-
archeologen konden vertellen over de 
vondstomstandigheden en op basis van 
de resultaten van recent uitgevoerd 
archeologisch onderzoek (de Hoge Traan/
Leeksterveld) is aannemelijk te maken 
dat een deel van het middeleeuws 
aardewerk in situ is gevonden, hetgeen 
wil zeggen: op de plek waar het is 
achtergelaten (afb. 4.19 en 4.20). Het 
betreft dan concentraties aardewerk 
met een homogeen karakter, in een 
onverstoorde bodemlaag en met grote 
fragmenten wand- en randscherven. Was 
dit materiaal van elders aangevoerd of 
door bodembewerking verspreid, dan was 
het veel meer gefragmenteerd en over 
een groter oppervlak verspreid. Overigens 
hoeft een vindplaats in situ van (kogelpot)
aardewerk nog niet te betekenen dat dit 
ook de plek was waar gewoond werd. Het 
kapotte materiaal kan ook bewust op een 
plek buiten de woonplaats zijn ‘gedumpt’. 
129

De vindplaatsen liggen geconcentreerd 
in een brede zone vanaf het stroomdal 
van het Oude Diep tot over het 
bebouwingslint Niebert-Tolbert naar 
de streek De Holm. In het stroomdal 
zelf zijn nagenoeg geen middeleeuwse 
resten aangetroffen binnen het 
pilot-gebied. Vindplaats W5 is met 
onvoldoende zekerheid op de kaart te 
plaatsen en is slechts bij benadering 
aangeduid. Er zijn geen duidelijke 

129 Opmerking Groenendijk tijdens bespreking op 
26 april 2011.
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Afb. 4.17 Archeologische Vindplaatsenkaart gemeente Marum, excl. Pilot-gebied.
Geel=vindplaatsen uit 11de/12de eeuw of vroeger (urn uit de 8ste eeuw Marum dik geel omrand); 
blauw=vindplaatsen uit de 13de/14de eeuw; geen kleur=datering onbekend. Ook alle ‘steenhuis-’/
borgterreinen en middeleeuwse kerken zijn aangeduid. 

2.5 km0
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Afb. 4.18 Archeologische vindplaatsenkaart gemeente Leek (excl. pilotgebied).
Geel=vindplaatsen uit 11de/12de eeuw of vroeger; blauw=vindplaatsen uit de 
13de/14de eeuw; geen kleur=datering onbekend. Rood omcirkeld= AMK terreinen. 
Ook kerken en steenhuizen zijn op de kaart aangeduid. 

2.5 km0
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Afb. 4.19 Pilot-gebied; ‘in 
situ’ vindplaatsen.
Met witte omranding zijn 
de “echte” vindplaatsen 
aangeduid, d.w.z. vondsten 
die vrijwel zeker ‘in situ’ 
zijn aangetroffen, daar 
waar ze in het verleden zijn 
achtergelaten.

1 km0
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lijnen aan te geven in de bewoning 
die duiden op een zekere fasering dan 
wel opschuiving van de bewoning: de 
vindplaatsen lijken veel eerder een 
afspiegeling te zijn van individuele of 
kleine clusters (boeren)erven, die her 
en der in het gebied verspreid lagen en 
die hoogstwaarschijnlijk via een dicht 
padenstelsel met elkaar en met de grotere 
paden waren verbonden. Wel is te zien 
dat de 11de/12de- eeuwse vindplaatsen 
ten noorden van de hoofdstraat liggen, 
waar tegenwoordig de dorpen met hun 
13de/14de -eeuwse kerken zijn gesitueerd. 

De 13de/14de - eeuwse vindplaatsen liggen 
daarentegen ook aan deze hoofdstraat 
en ten zuiden ervan. Dit zou kunnen 
betekenen dat er toch sprake is van een 
zekere opschuiving van bewoning vanuit 
het noorden, dat wil zeggen vanaf de 
zuidelijke flanken van het stroomgebied 
van het Oude Diep, naar het zuiden toe.

Conclusie vondstmateriaal privé-
collecties, depot Nuis en ARCHIS
Er is tot op heden slechts één 
vroegmiddeleeuwse vondst (urn te 
Marum) aangetroffen in Vredewold. De 
nadruk van het vondstmateriaal ligt op 

Afb. 4.20 Gemeente 
Marum, ‘in situ’ 
vindplaatsen, wit 
omkaderd.

2.5 km0
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het kogelpotaardewerk uit de volle en 
late Middeleeuwen. Daarvan is zoveel 
materiaal aangetroffen dat een typologie 
op basis van de randfragmenten kan 
worden samengesteld. Import aardewerk 
is schaars. Veel materiaal, zoals het 
terpaardewerk uit de Romeinse Tijd 
en het steengoed uit later eeuwen is 
waarschijnlijk niet in situ aangetroffen 
in Vredewold, maar vanuit de stad 
Groningen (stadsvuil uit beerputten) en 
vanuit het wierdengebied (afgegraven 
wierden) aangevoerd ter verbetering van 
de arme zandgronden in deze streek.

Afgedekt landschap
De vindplaatsenkaarten geven niet 
het volledige beeld van (eventueel) 
aanwezige archeologische sporen. Het 
grootste deel van Vredewold in het 
algemeen en van het pilot-gebied in 
het bijzonder bestaat uit grasland waar 
de vondstzichtbaarheid slecht is. In het 
brede stroomdal van het Oude Diep is 
bovendien een laag zeeklei afgezet over 
het veen heen en zijn eventuele sporen 
van bewoning en landgebruik in deze 
zone tot nu toe afgedekt gebleven. Er 
is slechts één waarneming bekend van 
een grondbewerking in het veen onder 
het kleidek: Rietema, ‘arts te Groningen’ 
schrijft in een publicatie uit 1925 in het 
K.N.A.G. het volgende over het veen ter 
hoogte van de Rederdijk (afb. 4.21).130

Het is een belangrijke waarneming vanuit 
het oogpunt van de ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis van Vredewold. 
Bij gebrek aan specifiekere gegevens en/
of tekeningen kan er met deze informatie 
niet meer gedaan worden op dit moment 
dan ze te vermelden in de hoop dat 
toekomstige onderzoekers ter plekke 
de mogelijkheid zullen hebben om de 
waarneming te toetsen. Het zou een 
greppelsysteem kunnen zijn ten behoeve 
van de ontwatering en ontginning van 
het veen (bovenveencultuur) uit de 
vroege Middeleeuwen, dat in de  laat 

130 Rietema 1925, p. 198.

8ste/9de eeuw of nog later is afgedekt 
door de kleilaag, hetgeen de hypothese 
van vroegmiddeleeuwse bewoning 
aan de randen van de Oude Riet zou 
bevestigen en daarmee een lans breken 
voor het rivierontginningsmodel van 
opschuivende bewoning vanaf de oevers 
zuidwaarts naar de dekzandruggen. Een 
andere waarneming van mogelijke vroeg-
middeleeuwse grondbewerkingssporen 
in een veenlaag (maar in dit geval niet 
afgedekt door een kleilaag) is afkomstig 
van Geert Venema, die onder de vloer 
van zijn stal aan de Hendrik de Haanweg 
een veenlaag aantrof met een soort van 
‘spitsporen’ tot in het pleistocene zand. 
Zijn boerderij is gelegen op een 
dekzandkop, die in elk geval in de 
prehistorie in de directe nabijheid van 
een waterloop lag. Er is Trechterbeker-
aardewerk gevonden in de pleistocene 
dekzandlaag onder dezelfde stalvloer 
als waar het veen met de ‘spitsporen’ 
ligt. Of het hier ook werkelijk om 
vroegmiddeleeuwse sporen gaat en niet 
om laat- of zelfs post-middeleeuwse 
sporen, moet onderzoek uitwijzen. 
Fysisch-geografisch en archeologisch 
onderzoek elders, zoals bij Gaarkeuken 
en Dorp-Doezum door Groenendijk en 
Vos in de streek Langewold, even ten 

Afb. 4.21 Een fragment 
uit de beschrijving van 
Rietema.
Bron: Rietema 1925, p. 198
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noorden van Vredewold,  laat zien dat er 
sprake is geweest van vroegmiddeleeuwse 
bewoning op de randen van het klei- en 
hoogveengebied, waarbij er een noord-
zuid gerichte verschuiving plaatsvond 
van bewoning van Dorp naar Doezum.131 
Uit dit onderzoek blijkt dat er al 
omstreeks 700 n. Chr. bewoning heeft 
plaatsgevonden bij Dorp.132 
Overigens gaat het hier om een 
noordelijker gelegen overgangsgebied 
tussen kwelder en veen, waar de klei 
tijdens de inbraken van de Lauwerszee 
het veen heeft afgedekt en de oude 
Karolingische perceleringen in het 
veen bewaard zijn gebleven onder het 
kleidek. Ook tijdens het onderzoek in 
de Twijzelermieden in Friesland werden 
onder een dun kleidek op de zand- en 
veenbodem archeologische resten 
(aardewerk) aangetroffen uit de 10de 

131 Groenendijk en Vos 2010; Vos en Groenendijk 
2005.

132 Idem; er is pollenonderzoek gedaan op het 
verlaten akkerland, waaruit een datering blijkt 
van vóór het jaar 1000; ook is er aardewerk van 
ca 700 aangetroffen en veel slachtafval, dat met 
14C gedateerd is tussen 650 en 761 n. Chr.

eeuw.133 Archeologisch onderzoek naar 
eventueel afgedekte landschappen 
hebben in Vredewold tot nog toe niet 
plaatsgevonden. 

Lagemeeden: een mogelijke relatie 
met het wierdengebied?
Speciale vermelding behoeft het gebied 
van Lagemeeden dat tegenwoordig 
valt binnen de gemeentegrenzen van 
Zuidhorn. In de Middeleeuwen behoorde 
het tot Vredewold. In dit klei-op-veen 
gebied is door Miedema (boor)onderzoek 
verricht.134 Zij heeft de opbouw en 
samenstelling van de huisterpen en 
boerderijplaatsen onderzocht, die de 
bewoners tijdens en na de Lauwerszee-
inbraken in deze streek hebben 
opgeworpen (afb. 4.22). Een vijftal van 
de onderzochte terpen in Lagemeeden 
dateert zij op grond van 

133 Brinkkemper et al. 2009, 84. Overigens roept dit 
vondstcomplex nog heel wat vragen op. Er zijn 
bijvoorbeeld geen andere sporen aangetroffen 
van bewoningsactiviteiten, zodat een 
ontginningsas naar het huidige dorp Twijzel op 
de dekzandrug niet is vast te stellen. Zie verder: 
Baas en Ligtendag 1995, 44-45 over de sporen 
van een oudere veenverkaveling onder een 
kleidek in het Swette-gebied (polder De Hooge 
Warren) en de Langen 1992, 155.

134 Miedema 1983.

Afb. 4.22 Huisterpen 
en boerderijplaatsen 
Lagemeeden.
O=huisterp; 
vierkantjes=boerderijplaats; 
23=vml. kerkplaats met 
kerkhof; 24=vml. pastorie; 
56=boerderij waar het 
terpaardewerk (collectie 
Holtman) ‘in situ’ is 
gevonden; nrs. 8, 10, 12, 
19 en 24 worden door 
Miedema tussen 900-
1100 n. Chr. gedateerd op 
basis van goed te dateren 
vondstmateriaal. De andere 
terpen/boerderijplaatsen 
worden later gedateerd, na 
1100. 
Bron: Miedema 1983, 
uitsnede Kaart 61 (Ligging 
van de archeologische 
monumenten)
Schaal 1:25.000
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aardewerkvondsten uit de periode 900-
1100 na Chr.135 Geen enkele huisterp 
of boerderijplaats in Lagemeeden 
wordt door haar vroeger gedateerd, 
ook niet de boerderij op nr. 56 van 
de kaart van Miedema waar iets ten 
noorden daarvan de eerdergenoemde 
terpaardewerk-vondst (in situ?) uit 
de Romeinse Tijd is gedaan. Als er 
sprake zou zijn van Romeinse bewoning 
zo dicht bij Vredewold, op de grens 
tussen het klei- en klei-op-veen gebied, 
dan zou er een relatie verondersteld 
mogen worden tussen bewoning van 
dit ‘vooruitgeschoven wierdengebied’ 
met de latere middeleeuwse bewoning 
in bijvoorbeeld Lagemeeden. Het 
in Hoofdstuk 1 gepresenteerde 
‘kwelderontginningsmodel’ zou dan 
voor Oost-Vredewold waarschijnlijker 
worden. In plaats van een marginaal, 
tussen wierde- en woldgebied gelegen 
streek Lagemeeden, zou er sprake zijn 
van aangrenzend wierde- en woldgebied, 
waar bewoners vanuit het wierdenland 
zuidwaarts de veengebieden konden 
bereiken via de Oude Riet en andere 
beken, zoals bijvoorbeeld het beekje ten 
zuiden van de terpbewoning en kerkplaats 
te Lagemeeden. Het idee van een vroege 
expansie vanuit het wierdengebied naar 
de veengebieden in het zuiden in de 
streek van Lagemeeden moet vooralsnog 
niet worden uitgesloten, al lijkt deze 
theorie vooralsnog te rusten op één 
enkele vindplaats van terpaardewerk die 
nog nader onderzoek behoeft.136  

Kleidijken
De bewoningsgeschiedenis van Vredewold 
zou onvoldoende belicht worden als 
er geen aandacht besteed zou worden 
aan de kleidijken (afb. 4.24 en 4.26). 
Rietema heeft in 1925 als eerste over 
deze ‘natuurdijken’, zoals hij ze noemt, 
gepubliceerd en vastgesteld dat dit 

135 Idem, Deel 1, pp. 313-317. Veel huiswierden zijn 
evenwel niet te dateren vanwege het ontbreken 
van (voldoende) dateerbaar materiaal, zoals 
aardewerk.

136 Zie ook: Schoorl 1991, p. 36.

geen door mensenhanden opgeworpen 
dijken zijn, maar inversieruggen, oude 
met klei dichtgeslibde beddingen van 
de Oude Riet, die nu hoger liggen dan 
de omliggende, sterk ingeklonken klei-
op-veen gronden.137 De langgestrekte 
kleihoogten hebben een wisselend 
dwarsprofiel, variërend van 30 m bij het

Wolddiep tot 150 m bij Enumatil en zijn 
in het verleden veelvuldig gebruikt om 
de zware klei af te graven ten behoeve 
van de steenbakkerijen. Ook in het pilot-
gebied liggen nog resten van kleidijken: 
de Redendijk en de Hooiweg/Dijkweg, die 
tegenwoordig verhard, rechtgetrokken 
en als wegen in gebruik zijn en waar 
hier en daar op gewoond wordt (afb. 
4.25). Bij Enumatil is de Dijkstreek met 
enkele boerderijen op deze in het veld 
goed zichtbare kleibanken, nog steeds 
bewoond.

Miedema heeft de bewoning op de 
kleidijken in haar onderzoek niet 
betrokken; er is tot op heden vanuit 
de archeologie nauwelijks aandacht 

137 Rietema 1925, pp. 197-200.

Afb. 4.23 Inversierug ten 
noorden van de Matsloot
In rood: het gedeelte van de 
boorraai ten noorden van 
de Matsloot.
Bron: Google
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besteed aan bewoning op deze van 
nature gunstig gelegen plekken aan het 
water. In het kader van dit onderzoek 
is alleen de bodemopbouw op twee 
locaties onderzocht (Bijlage 1, boring 
34 en 35) Welke datering de (oudste) 
bewoning op de kleidijken heeft, met 
name de boerderijplaatsen bij Enumatil 
is niet bekend, terwijl dit gegeven 
van belang is voor de ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis van Vredewold. 
Als hier immers al in de (vroege?) 
Middeleeuwen gewoond zou zijn, dan 
zou er een relatie kunnen zijn met de 
huidige bewoning op de dekzandruggen 
in het zuiden, zonder dat overigens de 
bewoning op de kleidijken helemaal 
opgegeven werd. Het in Hoofdstuk 1 
genoemde ‘rivierontginningsmodel’ zou 

dan in beeld komen. Anderszijds kunnen 
de inversieruggen waarschijnlijk pas 
later in de Middeleeuwen als gunstige 
woonplekken in beeld zijn gekomen, toen 
de omliggende klei-op-veen bodems 
voldoende waren ingeklonken om de 
kleirug ook als verhoogde en dus gunstige 
bewoningsplek te kunnen waarnemen. 
Een gedegen fysisch-geografisch 
onderzoek van de opbouw en ouderdom 
van deze kleidijken zou gekoppeld moeten 
worden aan archeologisch onderzoek om 
de vraag te kunnen beantwoorden wat 
de ouderdom en de opbouw is van de 
kleidijken en vanaf welke periode er op de 
kleidijken gewoond kon worden.

Conclusies archeologisch onderzoek 
Er zijn op basis van de veldkartering 
en de bestudering van de diverse 
collecties middeleeuws  aardewerk geen 
overtuigende aanwijzingen gevonden 
voor aanwezigheid van en bewoning 
door mensen in Vredewold in de vroege 
Middeleeuwen. Slechts één vondst uit 
Marum is met zekerheid te dateren 
in de vroege Middeleeuwen. Over 
de twee waarnemingen van mogelijk 
vroegmiddeleeuwse sporen van 
landgebruik bij de Redendijk en onder 
de stalvloer bij de Hendrik de Haanweg 
kan zonder nader onderzoek geen 
eindoordeel worden gegeven. Onderzoek 
naar ‘afgedekte landschappen’ zoals 
elders in Noord-Nederland is uitgevoerd, 
kan zinnige informatie opleveren 

Afb. 4.24 Kleidijken in het 
pilotgebied.
Linksboven: Fragment van 
de kaart van Huguenin 
1820-1824; midden: een 
uitsnede uit de Grote 
Historische Topografische 
Atlas, Blad 95 (verkend 
in 1907); rechtsboven 
een Topografische kaart, 
gekarteerd tussen  1982-
1987. De Kleiweg wordt 
later Hooiweg genoemd 
en heet tegenwoordig 
Dijkweg. De Redendijk, ten 
noorden van de Hooiweg op 
de kaart uit 1907, die door 
Huguenin niet is getekend, 
is ook een oude kleidijk en 
evenals de Hooiweg verhard 
en rechtgetrokken bij de 
ruilverkavelingen van de 
vijftiger jaren van de vorige 
eeuw. Hier en daar wordt 
nog gewoond op deze 
van nature hoger gelegen 
kleibanken.

Afb. 4.25  Bewoning op één 
van de oude ‘kleidijken’ 
(Redendijk) ten westen van 
de Mensumaweg
Foto: auteur
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over de eerste ontginners van deze 
streek. De vondstverspreidingskaarten 
tonen een grote spreiding van 
aardewerkvindplaatsen uit de volle en 
late Middeleeuwen. Er is geen duidelijk 
patroon waarneembaar van bijvoorbeeld 
opschuivende bewoning langs een 
assenstelsel vanuit het stroomdal van 
het Oude Diep naar het zuiden toe (het 
rivierontginningsmodel). Ook is er geen 
duidelijke fasering in nederzettingen 
waar te nemen. Het lijkt te gaan om 
verspreid liggende erven, soms in kleine 
clusters bijeen, zowel op (waarschijnlijk 
overveende) dekzandgronden als op de 
lager gelegen flanken van het stroomdal 
van de Oude Riet. Het 11de/12de – eeuwse 
aardewerk is voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, aangetroffen ten noorden van 
de huidige straatweg tussen Oostwold en 
Marum, het 13de/14de – eeuwse aardewerk 
zowel ten noorden als ten zuiden van 
deze weg. Dit zou een aanwijzing kunnen 
zijn voor een geleidelijk zuidwaarts 
bewegende ontginning vanaf het Oude 
Diep richting de dekzandruggen tussen 

de 11de en de 14de eeuw. Alleen Marum 
lijkt een primaire nederzetting te zijn 
die ontstaan is aan de bovenloop van 
de Oude Riet, waarschijnlijk al in de 
8ste/9de eeuw, maar die vervolgens niet is 
verplaatst, omdat daar landschappelijk en 
bodemkundig gezien geen noodzaak voor 
was.
Apart aandacht verdient het onderzoek 
naar eventuele Middeleeuwse bewoning 
en landgebruik van de ‘kleidijken’ in 
relatie tot zowel de vroege ‘terpbewoning’ 
in Lagemeeden (tussen 900 en 1100) als 
tot de bewoning op de dekzandruggen. 
De mogelijke ‘in situ’ vondst van Romeins 
terpaardewerk ter hoogte van de lijn Den 
Horn, zou de mogelijke relatie tussen 
het wierdengebied en het woldgebied 
aanzienlijk dichterbij brengen en 
daarmee het ‘kwelderontginningsmodel’ 
mogelijk van toepassing verklaard 
kunnen worden op vooral het oostelijke 
deel van Vredewold. Het bewijs voor 
de toepasbaarheid van dit model 
behoeft evenwel nader archeologisch 
en bodemkundig onderzoek. Over 

Afb. 4.26 Dijkstreek bij 
Enumatil.
Bron: K.N.A.G.Geografisch 
Tijdschrift XXI 1987 Nr. 3
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het landgebruik in de volle en late 
Middeleeuwen en de gewassen die 
werden verbouwd en gegeten kunnen 
op grond van het uitgevoerde onderzoek 
geen uitspraken gedaan worden; daarvoor 
is specialistisch onderzoek noodzakelijk.
Om tenslotte iets te kunnen zeggen 
over de materiële cultuur en de 
maatschappelijke status van de bewoners 
van Vredewold kan de aard van het 
vondstmateriaal, waar de nadruk ligt 
op het handgevormde, grofgemagerde 
kogelpotaardewerk, uitsluitsel bieden. 
Er is sprake van een redelijk grote 
variatie in randvormen, hetgeen er op 
zou kunnen wijzen dat de productie 
van kogelpotaardewerk in deze streek 
een kleinschalige lokale huisgebonden 
activiteit was en niet aan een bepaalde 
werkplaats of atelier kan worden 
toegeschreven.138 Import aardewerk is 
uiterst schaars, waardoor de materiële 
cultuur van de doorsnee bewoner tamelijk 
eenvoudig genoemd kan worden. De 
archeologisch rijke vindplaatsen bij De 
Hoge Traan en op het ‘Leeksterveld’ 
springen er qua tijdsdiepte, ruimtelijke 
verspreiding, omvang en aard van het 
vondstmateriaal uit. 

4.3 Historisch-geografisch onderzoek
 
Om de vraag te kunnen beantwoorden 
welke historisch-geografische 
aanwijzingen er zijn voor de ontginnings- 
en nederzettingsgeschiedenis van 
Vredewold in de Middeleeuwen kunnen 
historische kaarten en eigendomgegevens 
van land behulpzaam zijn bij de 
reconstructie en ouderdomsbepaling 
van de verkavelingsstructuur en de 
ruimtelijke spreiding van landbezit vanuit 
het heden naar een verder verleden.  De 
hoofdstructuur van het landschap waartoe 
het pilotgebied Tolbert/Leek – Oude Diep 
behoort bestaat van de oostzijde van 
Marum tot aan Oostwold uit een licht 
slingerende weg over een dekzandrug 
met aan weerszijden bebouwing en een 

138 Verhoeven 1996, 185-186.

opstrekkende verkaveling die aan de 
noordzijde grofweg doorloopt tot in het 
stroomdal van het Oude Diep en aan 
de zuidzijde tot aan de Jonkersvaart. 
Uitzondering op dit beeld is het dorp 
Marum dat een blokvormige verkaveling 
heeft. De dekzandrug loopt zuidelijk 
parallel aan het stroomdal van de Oude 
Riet, vanouds de hoofdafwatering in 
deze streek. Parallel aan deze zuidwest – 
noordoost lopende verbindingsas hebben 
zich andere streekbuurtjes langs paden en 
wegen ontwikkeld zoals Hamrik, 
Lucaswolde en de bebouwing langs het 
Malijkse Pad – Holmerpad. 

Retrospectief onderzoek van 
historische verkavelingspatronen en 
bezitsverhoudingen
We moeten constateren dat er een enorm 
hiaat zit tussen de eerste betrouwbare 
19de - eeuwse kaarten, de eerste 
kadastrale gegevens uit 1832, en het 
einde van de Middeleeuwen rond 1500. 
Als daarbij verder teruggekeken wordt 
naar het begin van de eerste ontginningen 
in Vredewold, die op basis van de nu 
bekende (archeologische) gegevens voor 
het overgrote deel van Vredewold niet 
vroeger dan de 11de eeuw een aanvang 
genomen zouden hebben, dan is grote 
voorzichtigheid geboden om het huidige 
(en 19de- eeuwse) verkavelings- en 
bewoningspatroon te projecteren op de 
middeleeuwse situatie. Anderzijds is het 
zo dat het Nederlandse landschap ten 
tijde van de opnames van het kadaster die 
tussen 1812 en 1832 plaatsvonden, nog 
niet onderhevig was aan grootschalige 
veranderingen. De register- en 
kaartgegevens kunnen daarom met enige 
voorzichtigheid worden gebruikt voor 
‘speurtochten terug in de tijd’, ofwel 
retrospectief onderzoek. Met behulp 
van het recent ontwikkelde HISGIS voor 
Groningen zijn eigenaren, bodemgebruik 
en bodemwaarde anno 1832 in 
beeld te brengen.139 Met ‘eigenaar’ 

139 Mol 2010. HISGIS staat voor: Historisch-
Geografisch Informatie Systeem en is voor de 
provincie Groningen op 7 mei 2010 opgeleverd 
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kunnen in Groningen in de kadastrale 
boekhouding overigens zowel beklemde 
meiers (pachters) als volle eigenaren 
worden bedoeld.140 Aan het eind van de 
Middeleeuwen was zowel in Friesland 
als in Groningen het grootste deel van 
de grond in pacht uitgegeven, waarbij 
de pachter vaak zelf eigenaar was van de 
gebouwen die op de grond stonden: de 
grond onder de boerderij zat ‘beklemd’. 
Bij het opzeggen van de pacht moest de 
volle eigenaar van de gronden de pachter 
uitkopen voor het verlaten van zijn huis, 
hetgeen - naarmate stenen bebouwing 
toenam - een steeds kostbaarder zaak 
werd.141 De pacht werd vervolgens 
steeds vaker verlengd waardoor vooral 
in Groningen de pachters steeds meer 
rechten kregen, beklemrecht genaamd.
Een indicatie voor een ontginningsrichting 
vanaf de riviertjes –in dit geval de 
Oude Riet/Oude Diep - zuidwaarts 
naar de hoger gelegen dekzandruggen, 
waarop tegenwoordig de dorpen van 
Marum tot Oostwold zijn gelegen, is 
dat het oorspronkelijke grondbezit van 
de ‘heerden’ aaneengesloten lag: de 
opstrek werd immers steeds verlengd 
door nieuw land te ontginnen. In de 
theorie van het rivierontginningsmodel 
gebeurde dat proces van opstrekken 
vanaf de rivieroevers.142 Bij ondermeer 
de onderzoeken in het Miedengebied, 
in Achtkarspelen en in Roderwolde 
is gebleken dat kerkkavels goede 
mogelijkheden bieden om een 
reconstructie te maken van het 
ontginningsproces in de Middeleeuwen.143 
Op deze wijze kunnen voorgangers van 
latere kerken op dezelfde kerkkavel 
of daarbij in de buurt aangetroffen en 

door de Fryske Akademy te Leeuwarden in 
navolging van het HISGIS Fryslân. Behalve de 
kadastergegevens uit 1832 zijn ook gegevens uit 
de Historische Atlas van Groningen van B.W. 
Siemens uit 1962 ingevoerd met ondermeer 
het bezit van kloosters en de parochie- of 
kerspelgrenzen.

140 Mol 2010, pp. 22-23.
141 Idem, p. 22.
142 Schoorl 1991, pp. 24-25.
143 Mol, Noomen, Van der Vaart 1990; Brinkkemper 

et al. 2009; Zomer 2009.

verklaard worden (‘oude kerkhoven’).144 
Pastorielanden - en in mindere mate 
kerkenland en diaconieland - hebben 
qua eigendomssituatie en ruimtelijke 
verspreiding een duurzaam karakter en 
zijn vanuit de kadastrale kaarten van 1832 
tot in de Middeleeuwen te traceren.145 
Voor Vredewold is met behulp van HISGIS 
het bezit van pastorielanden in beeld 
gebracht van de kerken van Tolbert, 
Oostwold, Marum en Nuis in 1832. 
In 1832 zijn er nog steeds onverdeelde 
pastorielanden: kilometers lange, 
smalle kavels tot aan het Oude Diep 
in het noorden en tot ver in het 
veengebied aan de zuidzijde van de 
hoofdweg. Marum is een uitzondering 
in deze verkavelingsstructuur: hier is het 
pastorieland versnipperd in voornamelijk 
blokvormige, onregelmatige kavels (afb. 
4.27 t/m 4.30). Wanneer wordt uitgegaan 
van de duurzaamheid van pastorieland is 
het aannemelijk om te veronderstellen 
dat de ligging en eigendom van 
pastorielanden in opstrekkende of 
in blokvormige kavels, zoals die zich 
voordoet in 1832, tenminste teruggaat 
tot de bouw van de eind 12de- tot 14de- 
eeuwse bakstenen kerkgebouwen die 
op de huidige kerkkavels staan. Er zijn 
immers tot op heden geen archeologische 
of andere aanwijzingen voor een 
vroegmiddeleeuwse kerkenbouw in 
dit gebied ter plekke van de huidige 
kerken of elders op de kerkkavels. Twee 
kerken in Vredewold zijn verdwenen, 
die van Lucaswolde en Lagemeeden. In 
Lagemeeden ligt nog een kerkhof. Deze 
kerk is afgebroken in 1862 en ‘verplaatst’ 
naar Den Horn. Waar de kerk van 
Lucaswolde precies heeft gelegen is niet 
met zekerheid te zeggen. De 14de- eeuwse- 
kerk van Oostwold is in 1908 afgebroken 
en op dezelfde plaats vervangen door de 
huidige kerk. 

144 Brinkkemper et al. 2009, p. 82-85, 132.
145 Opmerking Hans Mol tijdens interview op 13 mei 

2011.
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Voor Groningen zijn niet zoals voor 
Friesland op elkaar aansluitende 
grondboekhoudingen overgeleverd, die 
een betrouwbare en relatief eenvoudige 
reconstructie van bezit mogelijk maken 
voor de prekadastrale tijd van vóór 
1832. In Friesland kan met behulp van 
HISGIS tot 1640 terug worden ‘gekeken’ 
naar het grondbezit.146 Voor Groningen 
kan op dit moment alleen via intensief 
bronnenonderzoek (met name notariële 
archieven en hypotheekregisters) voor 
individuele boerderijen in de 17de en 
in de 18de eeuw de eigendoms- en 
gebruiksverhoudingen in beeld worden 
gebracht.147 De in de provincie Groningen 
aanwezige schatregisters van de 
verponding uit 1630 en uit 1719/1721 
kunnen ook benut worden bij het maken 
van een reconstructie van landbezit, 
maar de hiaat tussen 1832 en 1721 is 
eigenlijk te groot voor een betrouwbare 
reconstructie.148 Andere mogelijke 
bronnen voor retrospectief onderzoek 
zijn de schouwregisters, die in de juiste 
geografische volgorde de namen van 
landgebruikers langs de schouwbare 
wegen, paden en wateren noemen.149 

Kavelstructuur
De verkavelingsstructuur kan mogelijk - 
naast andere aanwijzingen - iets zeggen 
over de ontginningsbasis en de ouderdom 
ervan. Aan de hand van kaartmateriaal 
uit HISGIS met de verkaveling uit 1832, 
waarop tevens de parochiegrenzen zijn 
geprojecteerd uit de Atlas van Siemens 
zal getracht worden om tot (een) 
beredeneerd(e) model(len) te komen voor 

146 Uit 1700 dateren in Friesland de 
Floreenkohieren en uit 1640 de Stemkohieren. 
De Floreenkohieren bevatten ook de 
kadastrale nummers van 1832 en de latere 
Stemkohieren sluiten rechtstreeks aan op de 
eerste Floreenkohieren, zodat in Friesland een 
reconstructie van landbezit mogelijk is tot 1640.

147 Mol 2010, pp. 23-24.
148 In de schatregisters wordt al het productieve en 

belastbare land per boerderij beschreven voor 
grote delen van Groningen.

149 Mol 2010, p. 24. Een dergelijk uitgebreid en 
tijdrovend bronnenonderzoek is in het kader van 
deze masterscriptie niet uitgevoerd.

Afb. 4.27 Pastorielanden 
van Tolbert in 1832 .
Bron: HISGIS

Afb. 4.28 Pastorielanden 
van Nuis in 1832 .
Bron: HISGIS

Afb. 4.29 Pastorielanden 
van Marum in 1832 .
Bron: HISGIS

Afb. 4.30 Pastorielanden 
van Oostwold in 1832 .
Bron: HISGIS
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de ontginningsbases en -volgorde van de 
dorpen.150 Het is onvermijdelijk dat hierbij 
al wordt vooruitgelopen op de volgende 
twee paragrafen over toponymisch en 
kerk- en bouwhistorisch onderzoek.

De opstrekken van Tolbert en Midwolde
De kavelstructuur van de parochie 
Midwolde lijkt te ‘botsen’ op die van 
Tolbert. Deze lijn lijkt een grens te zijn 
tussen twee ontginningsgroepen de 
‘Tolbert’- en de Midwolde – groep’. De 
grens is tevens parochiegrens (afb. 4.31). 
De verkaveling van Tolbert lijkt te zijn 
voorafgegaan aan die van Midwolde, 
hetgeen kan duiden op een latere 
ontginning en ontstaan van de parochie 
en het dorp Midwolde. Op de Huguenin-
kaart uit 1820-1824 is de botsende 
verkaveling direct ten zuiden van de Hoge 
Traan tot aan de hoofdstraat vreemd 
genoeg afwezig.151

Uit het feit dat er in de brede zone tussen 
Nuis en Tolbert nagenoeg geen verschil 
in verkavelingsrichting en –structuur lijkt 
te bestaan, zou afgeleid kunnen worden 

150 Mol 2010, pp. 18-19.
151 Een verklaring hiervoor is niet gevonden; men 

zou veronderstellen dat een parochiegrens op 
een militaire kaart van belang is.

dat er in de tijd weinig verschil zit in de 
ontginningssnelheid tussen deze dorpen 
(afb. 4.32). Als we kijken naar de mogelijke 
ontginningsbasis van de opstrekken van 
Nuis t/m Tolbert en die van Midwolde-
Lettelbert/Oostwold, dan zou een 
ontginning vanaf de oevers van het Oude 
Diep zuidwaarts een mogelijkheid zijn. 
Dit hoeft evenwel niet voor alle dorpen 
het geval te zijn. De kleinere dorpen Nuis, 
Niebert, Lettelbert en Oostwold op deze 
lijn zijn bijvoorbeeld pas in de 14de eeuw 
als parochie ontstaan (paragraaf 4.5) en 
zouden ook vanuit de reeds bestaande 
oudere dorpen Marum, Tolbert en 
Midwolde kunnen zijn gesticht. Tolbert 
en Midwolde daarentegen zouden – ook 
gelet op de waaiervormige verkaveling 
die hier en daar is te zien vanaf de oevers 
van het Oude Diep, als  rivierontginning 
kunnen zijn ontstaan (afb. 4.32). Deze 
nederzettingen zijn vervolgens – na 
zuidwaartse opschuiving - in elk geval eind 
12de/begin 13de eeuw gevestigd op de plek 
van de huidige dorpen, waar rond die tijd 
de bakstenen kerken zijn gebouwd. Het 
is alleen de vraag of de waaiervormige 
verkaveling wel teruggaat tot de vroege 
(?) Middeleeuwen, of dat deze pas in 
veel recenter tijd is ontstaan na verdeling 
van de gemeenschappelijke hooilanden, 

Afb. 4.31 Links: de 
parochiegrens tussen 
Tolbert en Midwolde 
op de Grote Historische 
Atlas Blad 95 (verkend in 
1907); rechts: De kaart 
van Huguenin 1820-1824, 
waar geen sprake is van 
‘botsende’ verkavelingen.
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ook wel  ‘meenscha(a)r’ of ‘mienscheer’ 
genoemd op (oude) topografische 
kaarten.152 Op de HISGIS-kaarten met de 
situatie van het landbezit in 1832 zijn 
deze hooilanden voor het overgrote deel 
al toegewezen aan individuele eigenaren. 
Slechts enkele percelen hooiland zijn in 
1832 volgens het kadastraal eigendom 
(HISGIS) nog bij ‘de volmachten van het 
Meenschar’ in bezit. De verkaveling 
van de hooilanden wijkt binnen 
sommige parochies sterk af van de fijne 
strokenverkavelingsstructuur meer naar 
het zuiden toe. 
In de vorige paragraaf is al ingegaan 
op de betekenis van de natuurlijke 
hoger gelegen ‘kleidijken’, zoals de 
Dijkstreek, als mogelijke middeleeuwse 
bewoningsplaatsen langs het Oude 
Diep. Verder redenerend vanuit het 
idee van de twee groepen ontginners 
van Midwolde en Tolbert, die in de 
11de/12de eeuw op de huidige plaats 
waren terechtgekomen en tot de twee 
hoofddorpen van oostelijk Vredewold 

152 Grote Historische Topografische Atlas Groningen 
1900-1930, Blad 96.

uitgroeiden, is het vanzelfsprekend 
dat de verkavelingsstructuur van de 
14de -eeuwse afsplitsingen Lettelbert, 
Oostwold en Niebert dezelfde is als die 
van de respectievelijk ‘moederdorpen’ 
Midwolde en Tolbert. (paragrafen 3.4 
en 3.5). Nuis zal zich als 14de  -eeuwse 
afsplitsing van Marum, gelet op dezelfde 
bodemgesteldheid als de dorpen ten 
oosten daarvan, ook in de opstrekkende 
verkaveling hebben gevoegd. Deze 
verkaveling moet in de 14de eeuw al 
gereed zijn geweest op het moment 
dat Nuis zich als nieuwe nederzetting 
afsplitste van Marum. Bovenstaande 
hypothese van de ontginningsbases en 
fasering in de bewoningsgeschiedenis 
lijkt door het archeologisch onderzoek 
in het pilotgebied gericht op de 11de – 
14de -eeuwse vindplaatsen, vooralsnog 
niet te worden ondersteund. De 
vindplaatsenkaarten bieden immers het 
beeld van individueel, verspreid liggende 
bewoning in een brede zone tussen het 
Oude Diep tot over de dekzandruggen 
bij De Holm, waaruit noch een duidelijke 
ontginningsbasis, noch een duidelijke 
fasering blijken. In elk geval is het wel 
aannemelijk dat de parochiegrenzen in 
de late Middeleeuwen, vanaf het einde 
van de 12de eeuw zijn ontstaan (paragraaf 
3.5), omdat er blijkbaar behoefte bestond 
om meer structuur aan te brengen in 
de kerkelijke en bestuurlijke organisatie 
van deze streek waar zich steeds meer 
mensen vestigden in de daarop volgende 
eeuwen.

Verkaveling Lagemeeden - Oostwold
De verkaveling in de parochies 
Lagemeeden en Oostwold laat een relatie 
zien tussen beide parochies: ten eerste is 
er de min of meer natuurlijke scheiding 
tussen het kleigebied ten noorden van 
de as Westerdijken – Den Horn met 
een blokverkaveling en het ten zuiden 
daarvan gelegen (klei-op-)veen-gebied 
met een strokenverkaveling (afb. 4.33).  
Deze strokenverkaveling loopt in het 
oostelijke deel van Lagemeeden in een 
noordoost – zuidwest gerichte lijn door 

Afb. 4.32 De parochie-
grenzen van Midwolde in 
1832.
Duidelijk is de 
waaiervormige 
kavelstructuur te zien 
vanaf de oevers van het 
voormalige Oude Diep (de 
Dijkstreek) tot aan een 
watertje. De onderbroken 
kavelstructuur wijkt in sterke 
mate af van de regelmatige 
opstrekken van Tolbert, 
aan de westzijde, die ook 
helemaal doorlopen tot 
aan het Oude Diep. De 
Midwolder verkaveling 
‘botst’ tegen die van Tolbert 
aan de westzijde. Lettelbert, 
aan de oostzijde, sluit qua 
kavelstructuur aan op die 
van Midwolde en Oostwold. 
Ook in Lettelbert is de 
afwijkende (blok)verkaveling 
te zien in de hooilanden 
langs het Oude Diep, die van 
veel recenter datum kan zijn 
dan de opstrekken.
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tot in de parochie Oostwold tot ver ten 
zuiden van het in de 17de eeuw gegraven 
Hoendiep en het natuurlijke water, de 
Gave, ten zuiden van het Hoendiep. 
Het westelijke deel van beide parochies 
heeft een doorlopende noordwest 
– zuidoost gerichte verkaveling, die 
aansluit op die van Lettelbert. Ongeveer 
ter hoogte van de ‘huisterpen’-zone 
van Lagemeeden bevindt zich de ‘knik’ 
in beide kavelstructuren. De rechte lijn 
en parochiegrens van de Zuidwending, 
die in de 15de eeuw is gegraven door de 
monniken van Aduard als verlenging 
van het eveneens door hen gegraven 
Aduarderdiep, vormt een scherpe 
verkavelingsgrens tussen de parochie 
Lagemeeden en de ernaast gelegen 
parochies Hoogkerk en Leegkerk die 
behoorden tot het decanaat Baflo.153 
De Zuidwending vormt hier dus naast 
parochiegrens tevens de grens tussen 
de twee decanaten van Humsterland en 
Baflo. Uit het toponymisch en kerk- en 
bouwhistorisch onderzoek hierna zullen 
er meer relaties blijken te bestaan tussen 
Oostwold en Lagemeeden.

Verkaveling Marum
Op de afwijkende blokvormige 
verkaveling van Marum is al eerder 
de aandacht gevestigd (afb. 4.34). 
Er zijn overeenkomsten met het 
dorp Jistrum uit het onderzoek te 
Achtkarspelen en met Westergeest 
en Wijgeest uit het onderzoek in de 
Zwagermieden.154 Alle drie dorpen 

153 Zie ook: Oldenhuis 2010, 43.
154 Resp. Mol, Noomen en Van der Vaart 1990, pp. 

liggen net als Marum aan de bovenlopen  
van riviertjes op een zandondergrond 
en vertonen de karakteristieke ‘es-
achtige’ verkavelingsstructuur. Als 
verklaring hiervoor wordt gewezen op 
het ontbreken van de noodzaak tot 
opstrekkend verkavelen, omdat de 
aanleg van akkers in de directe omgeving 
van de bewoning mogelijk was op een 
geschikte zandbodem, die door bemesting 
vruchtbaar kon worden gehouden. 
Overigens wil een blokverkaveling hier 
niet zeggen dat deze ouder is dan de 
strokenverkaveling. In het geval van 
Jistrum wordt de blokverkaveling zelfs 
jonger geschat dan 
de strokenverkaveling.155 
Gelet op de aanwezigheid in Marum van 

51-60 en Brinkkemper et al. 2009, pp. 85-87.
155 Mol, Noomen en Van der Vaart 1990, p. 60. 

In het Miedenonderzoek (p. 87) wordt geen 
exacte uitspraak gedaan over de ouderdom 
van de blokverkaveling in relatie tot de 
strokenverkaveling. De datering van de dorpen 
Westergeest en Wijgeest wordt geschat op de 10de 
tot 11de eeuw.

Afb. 4.33 Verkaveling 
parochies Hooge-/
Lagemeeden (links) en 
Oostwold (rechts) in 1832.
Bron: HISGIS

Afb. 4.34  De blok-
verkaveling bij Marum.
Bron: HISGIS
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een archeologische vondst uit de tweede
helft van de 7de eeuw/vroeg 
8ste eeuw zou de gedachte van Marum 
als primaire nederzetting aannemelijk 
zijn: enige noodzaak tot verplaatsing 
vanwege mogelijke vernatting van 
de veenondergrond, zoals dat bij een 
bovenveencultuur wel het geval kan 
zijn, bestond er immers niet op de 
zandgronden.156 Ook in de gevallen van 
Westergeest en Wijgeest wordt deze 
veronderstelling geopperd.157 Marum zou 
dan als nederzetting aan de oevers van 
de Oude Riet/Oude Diep zijn ontstaan, 
omdat de locatie niet anders dan vanaf 
het water bereikbaar was in de vroege 
Middeleeuwen. 

156 Groenendijk en Knol 2006, 102.
157 Brinkkemper et al. 2009, p. 87.

Verkaveling Noordwijk - Lucaswolde
De verkavelingen van de relatief kleine 
en jongere parochies Noordwijk en 
Lucaswolde, die ingeklemd liggen tussen 
de oude landsgrenzen van Vredewold 
en Langewold, hebben een wat 
onregelmatige structuur, die voor wat 
de blokverkaveling in Noordwijk betreft, 
verbindingen heeft met de zuidelijk 
gelegen parochie Marum (afb. 4.36). Aan 
de noordzijde wordt de parochie begrensd 
door de leidijk, die de landsgrens vormt 
tussen Langewold en Vredewold (afb. 
4.35).158 Lucaswolde heeft een wat 
onregelmatige strookverkaveling die 
aan de zuidzijde begrensd wordt door 
het Oude Diep en aan de noordzijde 
voor een deel door de leidijk. In 1832 
wordt Lucaswolde aan de noordzijde nog 
steeds begrensd door venen zoals uit de 
gegevens van HISGIS blijkt. 
Noordwijk als afsplitsing van Marum, 
is volgens verschillende Middeleeuwse 
bronnen vanouds verbonden met dit 
dorp via het water van het Oude Diep 
(afb. 4.36). Namen zoals het ‘zethuis’ 
en de Balktille verwijzen naar dit soort 
verbindingen.159 Of er ook met Lucaswolde 
verbindingen over het water met de 

158 De leidijk is door het klooster Trimunt in de 
tweede helft van de 15de eeuw aangelegd ter 
bescherming van hun landerijen tegen het zure 
veenwater uit de noordelijke venen van Opende. 
Bron: Groninger Archieven toegangsnr. 172, 
inventarisnr. 87. Het document is gedateerd op 
14 januari 1472.

159 De naam Balktille verwijst naar een eenvoudige 
brugstructuur met (losse) balken over het water; 
‘tille’ betekent ‘brug’, vergelijk Enumatil, d.i. 
de brug van Enuma. In 1385 heette de brug bij 
Balktille nog ‘Marrabalcka’ (OGD II (1899) 
nr. 746). Op de kaart van de Grote Historische 
Topografische Atlas 1900-1930 heet de weg 
tussen Noordwijk en Marum ‘Balkweg’. Ter 
hoogte van de Balktille staat op de kaart het 
woord ‘losplaats’ als aanduiding voor het 
op- en overslaan van goederen die van boten 
op wagens werden geladen en omgekeerd. De 
huidige boerderij naast de brug is volgens het 
informatiepaneel bij de brug tevens een café/
herberg geweest; de schepen konden in een 
breder gedeelte van het Dwarsdiep keren bij deze 
boerderij. De naam ‘zethuis’ komt als ‘seethues’ 
voor in een bron van 15 maart 1476 (Groninger 
Archieven KLA0599, inv. nr. 68, reg. 599) en 
zou kunnen duiden op een veerfunctie die hier 
geweest is.

Afb. 4.35 De 15de eeuwse 
Leidijk tussen Trimunt en de 
Jilt Dijksheide
Foto: auteur
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zuidelijk gelegen parochies was, is 
niet duidelijk. Het dorp was lange tijd 
alleen via een landweg verbonden met 
Noordwijk en stelde qua bewoning in 
1832 niet veel meer voor: slechts een 
handvol landbouwers, die voornamelijk 
aan de ‘Lijkweg’ woonden, zoals de 
noordelijk gelegen leidijk blijkbaar 
genoemd werd.160 Uit de gegevens van het 
kadaster in 1832 blijkt dat veel grond in de 
parochie Lucaswolde in handen was van 
de kerk in Noordwijk, hetgeen een hechte 
relatie veronderstelt tussen de twee 
parochies.161 

Conclusie historisch-geografisch 
onderzoek
Op de vraag hoe het historisch-
geografisch onderzoek kan bijdragen 
aan het beantwoorden van de vraag 
welk ontginningsmodel en welke 
datering ten grondslag liggen aan de 
streek Vredewold, kan geen eenduidig 
antwoord worden gegeven. Op basis 
van de in Hoofdstuk 1 gepresenteerde 

160 Zie: de Grote Historische Atlas, kaart 95, en 
HISGIS. Het is mogelijk dat de naam ‘Lijkweg’ 
een verschrijving is van ‘Leiweg’, omdat het hier 
gaat over de leidijk. Als deze leidijk ook gebruikt 
werd om de doden te vervoeren van Lucaswolde 
naar Noordwijk –omdat de kerk van Lucaswolde 
in 1832 al lang niet meer bestond- dan kan de 
naam ook daarmee verband houden.

161 Verder is veel land in Lucaswolde in 1832 in 
handen van de Friese familie Van Teijens uit 
Beetsterzwaag, die eeuwenlang grote invloed 
hebben uitgeoefend in Vredewold.

modellen lijken het pleisterplaatsen- en 
het rivierontginningsmodel een rol te 
hebben gespeeld bij de ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis van Vredewold: 
het pleisterplaatsenmodel lijkt het 
duidelijkst voor Marum te gelden dat 
als primaire nederzetting in de vroege 
Middeleeuwen direct aan de oevers van 
het Oude Diep is ontstaan en niet verder 
is verplaatst. Vanuit deze nederzetting 
zijn nieuwe nederzettingen gesticht 
(paragraaf 4.4). Midwolde en Tolbert 
lijken primair rivierontginningen te zijn 
geweest die later vanaf de oevers van 
het Oude Diep zuidwaarts op de huidige 
plekken zijn beland, Tolbert iets eerder 
dan Midwolde. Tolbert en Midwolde 
gingen vervolgens net zoals het oudere 
dorp Marum als pleisterplaatsen 
functioneren en nieuwe nederzettingen 
stichten. Of het kwelderontginningsmodel 
ook van toepassing kan worden 
verklaard op de ontginningsactiviteiten 
in de noordoosthoek van Vredewold 
vanuit het wierdengebied via de streek 
Hogemeeden\Lagemeeden, op de grens 
van klei en klei-op-veengebied, is bij 
gebrek aan betrouwbare archeologische 
(ontginnings)sporen in het veen onder het 
kleidek vooralsnog niet aantoonbaar. Ook 
is onduidelijk wat precies de rol is geweest 
van de ‘kleidijken’ in het stroomgebied 
van de Oude Riet als mogelijke 
bewoningsplaatsen en ontginningsassen 
in de volle Middeleeuwen en daarna. In 
de hierna volgende paragrafen zal het 
modeldenken verder worden getoetst.

Afb 4.36 Verkavelings-
patroon van de parochie 
Noordwijk (links) en 
Lucaswolde (rechts).
Noordwijk heeft in het 
zuidoosten, aansluitend 
op de parochie Marum 
en het Oude Diep, 
een blokverkaveling. 
Voor het overige een 
strokenverkaveling, 
die tegen de leidijk in 
het noorden, de oude 
‘landsgrens’ tussen 
Vredewold en Langewold, 
doorloopt. Lucaswolde 
heeft een wat grillige 
strokenverkaveling die 
aanbotst tegen het Oude 
Diep.
Bron: HISGIS
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4.4 Toponymisch onderzoek

De streeknaam Vredewold
Vredewold wordt als naam voor ’t eerst 
vermeld als ‘Frodovvalda’ in ’t midden van 
de 11de eeuw in een inkomstenregister 
van de abdij te Werden. In dit register 
worden negen namen  genoemd van 
personen die een geldbedrag aan de 
abdij van Werden geven/verschuldigd 
zijn.162 Kötzschke, die de handschriften 
van Werden in het begin van de 20ste 
eeuw heeft bestudeerd,  dateert het 
handschrift van het inkomstenregister 
uit de tijd van de abten Gibus en 
Gerolds (1031-1063). Hij geeft noch een 
verklaring voor de naam, noch een nadere 
lokalisatie. Blok in het Oorkondenboek 
van Groningen en Drenthe (OGD) duidt 
de naam ‘Frodowalda’ als ‘Vredewold’. 
In de zin vóór de naam ‘Frodovvalda’ 
wordt in het inkomstenregister een naam 
genoemd die Kötzschke transcribeert als 
‘Linuurthurovvalda’. Deze naam wordt 
wel geassocieerd met de streeknaam 
‘Langewold’, omdat er een zekere 
geografische volgorde in de namenlijst 
van het Werdense handschrift lijkt te 
bestaan.163 Blok et al. transcriberen 
deze naam evenwel als ‘Vurthurowalda’, 
maar geven geen verklaring of 
lokalisering. Ligtendag in 1994 schrijft 
de naam in navolging van Kötzschke als 
‘Linuurthurowalda’ en lokaliseert deze 
naam ergens in de kerspelen Leegkerk of 
Hoogkerk. ‘Linuurd’ is volgens hem een 
terpnaam en zou op Kleiwerd kunnen 
wijzen.164 Künzel et al. verbinden de 
naam  ‘Frodouualda’ met een polder 
bij Oostwold.165 Langewold wordt niet 
genoemd. De naam ‘Frodouualda’ is 
waarschijnlijk een samenstelling van een 
persoonsnaam ‘Frodo’ en een ‘wold’-

162 Kötzschke 1906/1978, 130. De namen zijn: 
Menulf, Amuldei, Vuihard, Meko, Popiko, 
Vuilbrand, Meno, Bernhard en Alauuard.

163 Ligtendag 1994, 76.
164 Kötzschke 1906/1978, III Urbar B par. 42, 

130-131; Blok et al. 1896-1899, deel 1, 10-11; 
Ligtendag 1994, 77.

165 Künzel et al 1988, 375.

naam.166

Geconcludeerd moet worden dat de 
namen Vredewold en Langewold vanuit 
de Werdense bronnen niet exact zijn te 
duiden op de hedendaagse topografische 
kaart. Bij benadering wijst Ligtendag ze 
aan in het noordoosten van het Zuidelijk 
Westerkwartier. Niet duidelijk is of de 
namen in het Werdense register een 
streek of een plaats aangeven. 

Plaatsnamen

Marum
Eerste vermelding: 1385 (Marum).167

Verklaring: misschien samenstelling van 
mâr en heem: woonplaats (hem/heem) 
aan een water/moeras (mâr), vergelijk 
het Friese Marrum. Echter, De Langen 
en Ligtendag veronderstellen dat –um 
namen in rivierontginningsgebieden geen 
vroegmiddeleeuwse heem-namen zijn 
die van het terpen- en wierdengebied 
afkomstig zijn, maar dat –um een dativus 
pluralis is en ‘op de’ of ‘bij de’ betekent.168 
Marum zou dan ‘bij het moeras’ of ‘bij 
het water’ betekenen, het meest voor de 
hand liggend is dat het Oude Diep.169 

166 Förstemann 1966, 541. Deel 1.
167 Oorkondeboek van Groningen en Drenthe 746 

(OGD). Het gaat om een overeenkomst uit 8-6-
1385 tussen de proosten van Hummerke en 
Kusemer en een aantal pastoors in Langewold 
en Vredewold over het onderhoud van de 
oevers van de waterloop vanwege ‘voele ende 
swaere twisten ende bedaghten tusschen 
den karspelluiden der voorschreven Kerken 
van Sybaldeburen, Olde ende Niekerke ende 
Phane eensdeels, ende die karspelluiden der 
parochiekerken voergesegt, als Lucaswolde, 
Noertwijk, Marum, Nuys en Nyebert 
anderdeels…’.

168 De Langen 1992, 146-149 noemt dit soort –um 
namen, zoals Bergum, Eestrum, Boornbergum 
e.a.  ‘onechte heemnamen’ die niet teruggaan op 
de vroegmiddeleeuwse heemnamen, maar ‘op 
de’, of ‘bij de’ betekenen. Zie ook: Groenendijk en 
Vos 2010, 87 waar de naam Doezum verklaard 
wordt als een dativus pluralis: ‘bij de Douze’ 
(veen). Theo Spek sluit de betekenis van de 
naam Marum als vroegmiddeleeuwse heemnaam 
evenwel niet uit (mondelinge opmerking juli 
2011).

169 De Randel is een ander veenstroompje aan de 
zuidkant van Marum. Zie verder: Van Berkel en 
Samplonius 1989, 188; Gildemacher 1993, 345-
347; 2007, 12, 157; Ligtendag 1998, 60; Joosting 
1921, 23; De Langen 1992, 147-149.
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Noordwijk
Eerste vermelding: 1385 (Noertwijk); ook 
wel Norewiek/Nortwyck.170

Verklaring: een buurt of vestigingsplaats 
in het noorden, in dit geval: noorderbuurt 
van Marum.171

Lucaswolde
Eerste vermelding: 1385 (Lucaswolde).172 
Eind 15de eeuw Luckerswalda (R.G.173), 
1558 Luexwolde.
Verklaring: samenstelling van een 
persoons/heilige naam (Lucas) en een 
‘wold’-naam, begroeid/bos/woud.174 De 
‘woldnamen’ komen vanaf omstreeks 
1050 in heel Noord-Nederland voor in 
de vorm ‘vvalda’ en wijzen op nieuwe 
nederzettingen in de venen ten zuiden 
van het terpen- en wierdengebied. ‘Wold’ 
verwijst dan naar de broekbossen die 
in de beekdalen groeiden, van waaruit 
de venen konden worden ontgonnen. 
Ligtendag meent ten onrechte dat de 
naam ‘wold’ ‘wildernis’ zou betekenen, 
omdat de venen die de eerste kolonisten 
betraden hoogveengebied was, een 
nagenoeg boomloze, open vlakte.175

Lagemeeden
Eerste vermelding: eind 15de eeuw: Pratis 
Ostwald alias Meden, di.i. ‘in de weiden 
van Oostwold, alias Meden’ (R.G.), 
Legemeden.
Verklaring: maden/meden/mieden 
zijn laaggelegen natte weilanden langs 

170 OGD 746; Van Berkel en Samplonius 1989, 132; 
De Vries 1946, 167, Joosting 1921, 23.

171 Gildemacher noemt ‘wijk’ ook in de betekenis 
van ‘opvaart’ in veengebieden (college januari 
2011).

172 Idem.
173 R.G. verwijzing bij Joosting 1921, naar: dr. Karl 

Freiherr von Richthoven, Untersuchungen über 
Friesische Rechtsgeschichte, Teil II, Band 2, 
Berlin 1882.

174 Of de naam Lucas enig verband houdt met 
een patroonheilige van de afgebroken kerk 
in Lucaswolde is niet bekend, maar is wel 
aannemelijk.

175 Ligtendag 1998, 66. Volgens Gildemacher 
verwijst ‘wold’ naar wilde/woeste veengebieden, 
die ’s zomers als weide werden gebruikt 
(opmerking tijdens college januari 2011). Zie 
ook: Van Berkel en Samplonius 1989, 113; 
Joosting 1921, 23; Gildemacher 2007, 13.

waterlopen. Met het woord ‘lage’ wordt 
de lage ligging nog eens benadrukt, in 
tegenstelling tot de iets hoger gelegen 
Hoogemieden.176

Nuis
Eerste vermelding: 1385 (Nuys).177

Verklaring: nîe hûs, nieuw huis.

Niebert
Eerste vermelding: 1385 (Nyebert)178; eind 
15de eeuw: Nova-bercht (R.G.).
Verklaring: niebuurt, nieuwe huizengroep 
(bert/buurt).179

Tolbert
Eerste vermelding: 1479 (Oldebert), 1481 
(to Olderbarth), of volgens De Vries: to 
Olde-Buert; eind 15de eeuw: Antiqua 
bercht (R.G.).
Verklaring: de oude huizengroep; de ‘t’ is 
het voorzetsel ‘to’.180

176 Siemens 1962, 27; Joosting 1921, 25; Elerie 2009, 
345. Lagemeeden en Hoogemeeden worden in 
de literatuur meestal in ‘één adem’ genoemd. 
Lagemeeden grenst direct aan Oostwold en 
wordt in de literatuur als dochterparochie 
gekoppeld aan Oostwold (Joosting 1921, 25). Zie 
ook: Groninger Archieven toegang 172, nr. 66, 
een akte van ruil tussen het klooster Trimunt 
en Benno Wijema van land te Marum en land 
op de ‘Hoge meden’ , 1473. Gildemacher wijst 
op de Friese invloed in het taalgebruik vanwege 
de lange ‘ee’, vergelijk ook ‘Leek’ (opmerking 
college januari 2011). Theo Spek voert aan dat 
de betekenis van ‘hooiland’ suggereert dat dit 
een secundaire nederzetting is, aangelegd bij of 
in het reeds bestaande hooiland van een of meer 
oudere nederzettingen (schriftelijke opmerking).

177 OGD 746; De Vries 1946, 168; Van Berkel en 
Samplonius 1989, 133; Joosting 1921, 24.

178 OGD 746.
179 De Vries 1946, 165; Van Berkel en Samplonius 

1989, 127; Gildemacher 2007, 10; Joosting 
1921, 24. Het huidige woord ‘buurt’ zou 
volgens Gildemacher afkomstig zijn van het 
Germaanse ‘bur’ (boer, buurman, dorpsgenoot) 
en buri (Oudfries bere), huis, woning. De 
meervoudsvorm ‘buren’ zou dan ‘dorpscentrum’ 
of ‘enkele huizen’ betekenen, vgl. ‘buurt’. De 
afleiding ‘bert’ van het Friese ‘bird’ of ‘berd’ (vgl. 
Tjalleberd) met de oorspronkelijke betekenis van 
‘rand’, ‘boord’, ‘kraag’, lijkt minder voor de hand 
te liggen, al heeft de landschappelijke betekenis 
ervan te maken met ‘snijden’/’splijten’ en met 
ontginningen. 

180 Van Berkel en Samplonius 1989, 179; De Vries 
1946, 235; Joosting 1921, 24.
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Midwolde
Eerste vermelding: eind 15de eeuw: 
Midwalda (R.G.); 1558 (Mijtwolde).
Verklaring: samenstelling van ‘midden’ en 
‘wold’, een ‘woest’ gebied met broekbos? 
‘in het midden’.181

Lettelbert
Eerste vermelding: 1444 (to Lettebeerd); 
eind 15de eeuw: Letterdeberda (R.G.).
Verklaring: ‘lettel’/’luttel’ betekent ‘klein’, 
vergelijk lutke/lutje/lyts in het Fries; ‘bert’ 
is huizengroep/buurt/rand.182

Oostwold
Eerste vermelding: 1458 (in Oestwolde); 
15de eeuw: Antiqua Ostwald (R.G.).
Verklaring: samenstelling van ‘oost’ 
en ‘wold’, een ‘woest’ gebied met 
‘broekbos’? in het oosten, namelijk ten 
oosten van Midwolde.183 De namen 
Oostwold en Midwolde suggereren dat 
er ook een ‘Westwold/Westerwolde’ 
geweest is, maar hierover is niets bekend.

Buurtschap- en veldnamen

De Malijk
Eerste vermelding: 16de eeuw(?); ook wel 
geschreven als: Melijck, Medlik.
Verklaring: made-lîk, weidevlakte, van 
‘made’ (grasland, vgl. Lagemeeden) en 
‘lijk’/’lîk’/’leek’ is ‘gelijk, effen, vlak’.184

De Holm
Eerste vermelding: (?)
Verklaring: ‘holma’ (ofri. eiland, 
heuveltje), zandige hoogte.185

De Haar
Eerste vermelding: 1465 (up der haer); 
1476 (up de Haer)186, 1577 (in Yolteweer 

181 Van Berkel en Samplonius 1989, 121, Joosting 
1921, 25.

182 De Vries 1946, 225; Van Berkel en Samplonius 
1989, 109; Gildemacher 2007, 154; Joosting 
1921, 25.

183 De Vries 1946, 178-179; Van Berkel en 
Samplonius 1989, 139; Joosting 1921, 25. 

184 De Vries 1946, 128.
185 Van Berkel en Samplonius 1989, 85; De Vries 

1946, 56-57.
186 Groninger Archieven. Inv. nr. 68 

op de Haer).187

Verklaring: lange hoge rug, zandige 
heuvelrug; hoogte in de heide, meestal 
begroeid met struikgewas; kleine 
verhevenheid.188

De Traan
Eerste vermelding: 1508; ook wel De 
Tranen.189 
Er lagen op z’n minst twee boerderijen: De 
Hoge en De Lage Traan. In 2007 en 2008 is 
er archeologisch onderzoek uitgevoerd ter 
hoogte van de boerderij De Hoge Traan, 
waarbij naast vele prehistorische ook Laat-
Middeleeuwse sporen zijn aangetroffen. 
Deze boerderij wordt in verband gebracht 
met een uithof van het Cisterciënzer 
klooster te Aduard en is gelegen op een 
hoge dekzandrug.190

Verklaring: contractie van ‘trade’, hetgeen 
‘treden’ kan betekenen: aaneensluitende 
paden, of: ‘waterig land’, wanneer zoals 
hier sprake is van een ligging aan water 
(de ‘Blinksloot’). 191

Aanwijzingen voor een onderlinge 
relatie tussen de dorpen
Na het bestuderen van de verklaring 
van de plaatsnamen, de geografische 
ligging van de dorpen en de literatuur 
die hierboven is aangehaald, zijn er 
enkele mogelijke relaties aan te wijzen 

(Kloosterarchieven KLA599); dit stuk gaat over 
een landtransactie tussen het klooster Trimunt 
en ene Rotte Reijneme en Eneke zijn zoon, 15-3-
1476.

187 Idem. Toegang 172, inv. Nr. 75 een akte van 
schenking van land aan Trimunt door Ene 
Yoltens en z’n vrouw Tateke, 25-3-1577.

188 Van Berkel en Samplonius 1989, 72; De Vries 
1946, 30-32; Elerie 2009, 343.

189 Groninger Archieven. Inv. nr. 66 
(Kloosterarchieven KLA0556) noemt in een 
landtransactie van Trimunt de naam ‘in den 
Dranen’. Of hiermee De Tranen is bedoeld, is 
onzeker. 

190 Opbroek, Wijsenbeek en Beckerman, In: ADC 
rapport 918, 2008, 30-31; Corver, In: ADC 
rapport 1298, 27, 32. De boerderij De Lage 
Traan is bij de aanleg van het bedrijventerrein 
Leeksterveld en de daarbij horende 
infrastructuur gesloopt.

191 De Vries 1946, 235; Gildemacher 2007, 521.
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tussen de dorpen onderling. Allereerst 
veronderstellen de dorpen Midwolde 
en Oostwold een relatie, al zoekt men 
tevergeefs naar een ‘West(er)wold’. 
Oostwold lijkt dan later te zijn ontstaan 
dan Midwolde, omdat er geen sprake is 
van een ‘Oostwold’ zonder dat er al een 
ander dorp met een ‘wold’-naam aan de 
westzijde van Oostwold lag. Lagemeeden 
lijkt een latere afsplitsing te zijn van 
Oostwold (Pratis Ostwald alias Meden).
Dan is er het dorp Tolbert, dat een 
relatie aannemelijk maakt met het later 
gestichte Niebert, aan de westzijde van 
het dorp. Lettelbert kan vanuit Midwolde 
zijn gesticht.192 Vanuit Marum kan Nuis 
gesticht zijn evenals Noordwijk, als 
noordelijke buurt van Marum, aan de 
overzijde van het Oude Diep. Lucaswolde 
lijkt sterk gericht te zijn geweest op 
Noordwijk, aangezien er alleen met dit 
dorp een wegverbinding bestond.  
De toponiemen zeggen in de meeste 
gevallen ook iets over de landschappelijke 
omstandigheden: zandige hoogten 
(d.i. dekzandruggen en –koppen), 
laaggelegen nat grasland (d.i. beekdalen, 
dekzandlaagten en/of kleigebieden), 
ligging aan een watertje en situering op 
begroeide plaatsen (de –woldnamen) 
en dus ook –in enkele gevallen- iets 
over de relaties tussen dorpen (noord, 
oost, mid(den), oud, nieuw). De 
landschappelijke aanduidingen komen 
overeen met de Hoogtekaart (AHN) en 
met de Bodemkaart van Nederland. In het 
veld zijn de hoger gelegen dekzandruggen 
en –koppen goed te onderscheiden, met 
name vanaf de noordzijde vanuit het 
brede beekdal van het Oude Diep naar 
de begroeide dekzandruggen, of vanaf 
de hogere kerkheuvels zoals te Oostwold 
en Noordwijk naar het lage stroomdal 
toe. De Haar is eveneens een zichtbare 
hogere zandrug. Behalve aan de zichtbare 
hoogten en laagten in het landschap, is 
ook de begroeiing een aanwijzing voor 

192 De naam past beter in de reeks ‘Tolbert’ en 
‘Niebert’, maar het lijkt niet logisch dat Lettelbert 
vanuit Tolbert is gesticht gelet op de ligging van 
het dorp aan de oostzijde van Midwolde.

de (hoogte)ligging en voor verschillen in 
bodemgesteldheid. Op de dekzandruggen 
groeien eiken langs wegen door de 
wegdorpen, terwijl elzen/berken vooral 
het beeld bepalen langs de opstrekken 
die haaks staan op de zandruggen. Hoe 
lager de opstrekken komen te liggen, 
hoe opener het landschap wordt. De 
houtsingels komen dan ook vooral op de 
flanken van de dekzandruggen voor. In de 
kleigebieden groeien –spaarzaam-  essen 
langs de wegen.
 
Conclusie
De dorpen Marum, Tolbert en Midwolde 
lijken de grotere kerndorpen te zijn 
geweest in de Middeleeuwen van 
waaruit nieuwe ontginningen en dorp- en 
kerkstichtingen zijn aangevat. Marum lijkt 
vooralsnog de oudste nederzetting, die 
niet is verplaatst. Tolbert en Midwolde zijn 
waarschijnlijk rivierontginningen die pas 
later, eind 12de/13de eeuw op de plek zijn 
beland waar ze nu liggen. Veel tijdverschil 
zit er waarschijnlijk niet tussen de 
verschillende dorps- en kerkstichtingen in 
Vredewold, hetgeen ook zal blijken uit het 
kerkhistorisch onderzoek (zie: paragraaf 
4.5). In een periode van ca 100 tot 150 
jaar moeten de middeleeuwse kerken en 
de daarbij horende dorpen op hun huidige 
plaats zijn verschenen.
Met uitzondering van De Holm hebben 
alle dorpen en gehuchtennamen 
een eerste vermelding in schriftelijke 
bronnen uit de late Middeleeuwen. Deze 
schriftelijke bronnen zijn evenwel schaars. 
Uit de vroege Middeleeuwen ontbreken 
ze tot op heden geheel. Het Werdense 
inkomstenregister, waarin de naam 
Frodovvalda wordt genoemd, dateert 
uit de 2de helft van de 11de eeuw, waaruit 
blijkt dat er in die periode zeker al sprake 
was van enige (kerkelijke) organisatie, 
van landbezit en van een boerenbestaan 
in Vredewold. De toponiemen vertellen 
ons niet tot welke fase van bewoning 
en ontginning de huidige dorpen op de 
dekzandruggen en –koppen behoren; 
we weten alleen dat ze in de late 
Middeleeuwen bestonden en niet, of 
er nog eerdere vroegmiddeleeuwse 
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nederzettingen hebben gelegen op 
dezelfde locaties als de huidige of 
op andere plekken in Vredewold. De 
toponiemen zeggen in de meeste 
gevallen wel iets over de landschappelijke 
omstandigheden en over de relaties 
tussen dorpen.

4.5 Kerkhistorisch onderzoek 

Inleiding
Voor de vraagstelling over de 
nederzettings- en ontginningsgeschiedenis 
van Vredewold is het van belang om te 
onderzoeken wie de drijvende krachten 
waren achter de ontginningen in de 
volle en late Middeleeuwen: was er 
wel sprake van enige organisatie en zo 
ja, welke instituten of personen waren 
dat dan? In dit verband is het nuttig om 
de rol van kerken en kloosters in beeld 
te brengen en de rol die invloedrijke 
wereldlijke landbezitters speelden. Verder 
kunnen bouwhistorische gegevens meer 
licht werpen op de datering van de 
Middeleeuwse kerken en op de verschillen 
die er in de kerkenbouw zijn waar te 
nemen en de mogelijke oorzaken daarvan.

Kerstening, kloosters, parochiekerken 
en steenhuizen
De kerstening in landstreken zoals 
Langewold en Vredewold is een langzaam 
voortschrijdend proces geweest in een 
west- – oostwaartse beweging tijdens 
het Frankische gezag vanaf de 8ste eeuw 
na Chr. De Friese missionaris Liudger 
was actief in het Ooster-Lauwers gebied, 
waarheen hij in 787 in opdracht van 
Karel de Grote vertrok.193 Het Marumer 
crematiegraf uit de vroeg 8ste eeuw 
met bijgift weerspiegelt de overgang 
van heidendom naar Christendom, 
van crematie naar inhumatie. In het 
Wester-Lauwersgebied was crematie op 
dat moment al verdwenen.194 Tijdens 

193 Schroor en Meijering 2007, p. 25.
194 Groenendijk 2008, pp. 104-105, 113, in: 

Duijvendak, Groenendijk en De Vries, 2008.

deze eerste fase van de kerstening was 
er nog geen sprake van vastgelegde 
lands- en parochiegrenzen. Als er al 
kerken waren, dan zullen deze uit hout 
opgetrokken zijn geweest, al zijn daarvan 
in Groningen zeer weinig voorbeelden 
bekend.195 In de Karolingische tijd 
werden de landen Hunusga (Hunsingo), 
Fivelga (Fivelingo) en Hugmerchi 
(Humsterland) aangeduid als ‘pagus’, of 
gouw. Hugmerchi (Humsterland) besloeg 
het gebied tussen Hunze en Lauwers, 
waaronder ook de streken Langewold 
en Vredewold vielen, die overigens toen 
als landsnamen nog niet bestonden.196 
De grenzen van dit soort ‘landen’ waren 
variabel. Na de Karolingische tijd waren 
de Duitse vorsten de rechtsopvolgers in 
de Friese landen; bisschoppen traden op 
als vertegenwoordigers van de Duitse 
koning/keizer en hadden zowel kerkelijke 
als wereldlijke taken en bevoegdheden. 
De tweede kersteningsfase in de Friese 
landen die rond het jaar 1000 begint, 
loopt gelijk op met een groei van de 
ontginningen en een bevolkingstoename. 
In de laat 11de eeuw/12de eeuw zien we de 
eerste tufstenen kerken.197 In de 11de eeuw 
hebben verschillende Duitse abdijen, 
zoals de abdijen van Werden, Fulda en 
Echternach bezit in de Friese landen. 
In een 11de- eeuws inkomstenregister 
van de abdij van Werden komt de 
naam Frodovvalda voor ’t eerst voor 
(paragraaf 4.4). De derde kersteningsfase 
hangt samen met het verschijnen van 
kloosters in de Friese landen in de laat 
12de, begin 13de eeuw, zoals het klooster 
te Aduard, gesticht in 1192, dat in de 
streken Langewold en Vredewold veel 
invloed heeft gehad op de ontginningen, 
waterhuishouding en de stichting van 
kerken en kloosters.198

195 Idem, p. 121. Archeologisch is aangetoond dat 
de eerste Maartenskerk in Groningen en de kerk 
in Noordlaren houten voorgangers hadden. De 
houten Maartenskerk is in de vroege 10de eeuw 
opgevolgd door een tufstenen kerk.

196 Idem, p. 171.
197 Idem, p. 126.
198 Duijvendak, Groenendijk en De Vries 2008, p. 

153.
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De streken Langewold en Vredewold 
waren in de late Middeleeuwen autonome 
‘landsgemeenten’ in de Friese landen. 
Volgens een verdrag uit 1338 vormden 
de landen Hummerse (Humsterland), 
Achtkarspelen, Vredewold en Langewold 
bestuurlijk en rechtskundig samen het 
Westerambt (Westeramethe). 199 
Vredewold behoorde tot 1559 tot het 
bisdom Münster en tot de proosdij van 
Hummerse. De hoofdkerk van deze 
proosdij was de vroeg 13de eeuwse 
Liudgerkerk te Oldehove.200 In 1559 

199 Cleveringa 1938, p. 40-41. Het verdrag noemt 
de vier streken als ‘quatuor de Westeramethe’; 
de vier zegels van Achtkarspelen, Humsterland 
(Hummerse), Vredewold en Langewold zijn 
aan het verdrag gehangen. Cleveringa 1930, pp. 
321-411. In 1428 is de Westerwarf opgericht, een 
college van rechtspraak, bestuur en wetgeving. 
Hiertoe behoorden Vredewold, Langewold, 
Middag en Hummerse. In de 16de eeuw wordt 
het woord ‘Westerkwartier’ al genoemd. Zie ook: 
Moolenbroek, Mol en Loer 2010, pp. 203-207.

200 Duijvendak, Groenendijk en De Vries 2008, p. 

ontstond het bisdom Groningen dat heel 
Groningen en Drenthe omvatte (afb. 4.37). 
Van een grafelijk of feodaal gezag was in 
deze streken geen sprake. Wel bestond 
er een domaniale structuur van lokale, 
eigenerfde landbezitters die –voor hun 
eigen zieleheil-  schenkingen van land 
deden aan abdijen en veel zeggenschap 
hadden in het lokale bestuur en in de 
rechtspraak (grietmannen) als ook in de 
kerk.201 Dit soort lokale heren zouden 
heel goed de stuwende kracht geweest 
kunnen zijn achter de ontginningen van 
de veengronden die in de 11de eeuw een 
hoge vlucht namen.202 
Vredewold telt tien parochies met 
een eigen kerk: Marum, Nuis, Niebert, 
Tolbert, Midwolde, Lettelbert, Oostwold, 
Lagemeeden, Noordwijk en Lucaswolde.203 

171.
201 Idem, p. 113
202 Idem, pp. 114-115.
203 In een eind 15de - eeuwse bron, het Registrum 

curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis 

Afb. 4.37 De Proosdij 
Humsterland waartoe 
Vredewold, Langewold, 
Achtkarspelen en 
‘Hummerse’ behoren.
De parochiegrenzen zijn met 
dunne rode stippellijntjes 
aangegeven. De zuidelijke 
begrenzing van de 
parochies Marum, Nuis, 
Niebert, ’t Oldebert is door 
Müller niet doorgetrokken 
tot de provinciegrens, 
waarschijnlijk omdat hij 
er rekening mee hield 
dat in ca 1550 de woeste 
veengronden in dit gebied 
nog niet tot een parochie 
behoorden. Op de kaarten 
van de parochiegrenzen 
uit HISGIS lopen de 
grenzen door tot op de 
provinciegrens.
Bron: Müller et al. 1920. 
Blad 4 (De Kerkelijke 
Indeeling ca 1550,  Tevens 
Kloosterkaart)
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Afb. 4.40 Tekening van de 
oude kerk van Oostwold, 
NO-zijde, C.H. Peters, 
Rijksbouwmeester, kort 
voor 1908 (afbraak).
Bron: Archief RCE

Hoe oud de parochiegrenzen in Vredewold 
zijn is uit schriftelijke bronnen niet 
bekend. Aangenomen wordt dat de 
vroegste parochies in de Friese landen 
laat in de 10de eeuw en in elk geval vóór 
het jaar 1000 n. Chr. zijn ontstaan.204 Dit 
zijn dan de ‘oerparochies’ van waaruit in 
later eeuwen nieuwe parochies werden 
gesticht. Maar een dergelijke vroege 
datering is voor de parochies in Vredewold 
niet aan te tonen. Wanneer de abdij 
van Werden in de 11de eeuw inkomsten 
ontvangt uit land in ‘Frodovvalda’, dan 
hoeven daar nog geen kerken te staan. 
Een oorkonde van 8 juni 1385 is de 

ex saeculo XV, integraal opgenomen in Leopold 
von Ledebur 1836, worden 11 parochies genoemd 
in Vredewold: Pratis Ostwald alias Meden 
(Lagemeeden), Antiqua Ostwald (Oostwold), 
Letterdeberda, Midwalda, Antiqua Bercht 
(Tolbert), Nues, Marum, Nortwijck, Amtorp, 
Luckerswalda en Nova Bercht (Niebert). 
‘Amtorp’ is in deze opsomming niet goed te 
plaatsen, maar zou kunnen duiden op de plaats 
Dorp, of Opdorp, even ten noorden van Doezum 
in Langewold (Duijvendak, Groenendijk en De 
Vries 2008, p. 142). 

204 Interview met Hans Mol, d.d. 13 mei 2011. 
In de vroegste fase van het Christendom, in 
de 8ste/9de eeuw zouden er volgens Mol geen 
vastgestelde parochiegrenzen bestaan. Hij noemt 
dit de fase van de missiekerken, zoals Dokkum 
en Leeuwarden, van waaruit geestelijken met 
altaren rondtrokken om zielzorg te verlenen aan 
hun ‘parochianen’. In de 10de eeuw worden er 
steeds meer kerken gebouwd voor een groeiend 
aantal bekeerlingen en ontstaat de behoefte aan 
vaste grenzen en districten/parochies.

Afb. 4.38 Kerk en parochie 
Nuis. 
Foto: auteur
Kaart HISGIS

Afb. 4.39 Huidige en 
oude kerk Oostwold en 
parochiekaart.
Foto: auteur
Kaart HISGIS
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Afb. 4.41 Kerk en parochie 
Marum.
Foto: auteur
Kaart HISGIS

Afb. 4.42 Kerk en parochie 
Lettelbert.
Foto: auteur
Kaart HISGIS

Afb. 4.43 Kerk en parochie 
Niebert.
Foto: auteur
Kaart HISGIS
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Afb. 4.44 Kerk en parochie 
Noordwijk.
Foto: Jos Stöver
Kaart HISGIS

Afb. 4.45 Kerk en parochie 
Tolbert.
Foto: Jos Stöver
Kaart HISGIS

Afb. 4.46 Kerkplaats 
op de begraafplaats 
te Lagemeeden en de 
parochiekaart van Hooge-/
Lagemeeden.
Foto: auteur
Kaart HISGIS
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Afb. 4.47 Kerk en parochie 
Midwolde.
Foto: Jos Stöver
Kaart HISGIS

eerste schriftelijke bron waarin de namen 
worden genoemd van vijf Vredewoldse
kerken: Lucaswolde, Nuis, Niebert, 
Marum en Noordwijk. 205 De pastoors 
van deze parochiekerken kwamen toen 
samen in Oldekerk met de pastoors van 
Sebaldeburen, Oldekerk en Niekerk, in 
aanwezigheid van de twee proosten van 
Hummerse en Kusemer, om afspraken 
te leggen over het aanleggen van een 
waterloop, het Wolddiep, dat voor 
een snellere afvoer moest zorgen van 
Vredewolds water via Langewold naar de 
zee.206 Er was sprake van grote onenigheid 
tussen de parochies over de wateroverlast 
in Langewold, veroorzaakt door de 
slechte afwatering van de waterlopen uit 
Vredewold. 

205 OGD nr. 746. Deze vijf parochies vormden het 
westerdeel van Vredewold. Tot het oosterdeel 
behoorden de parochies Tolbert, Midwolde, 
Lettelbert, Oostwold en Lagemeeden (Cleveringa 
1938, p. 43).

206 Schroor 1995, p. 19; Schoorl 1993, p. 54.

Afb. 4.48 Kerkterrein 
Marum. Kadastraal kaartje 
uit 1829 en een prent uit 
1672. ‘Borg’- en kerkterrein 
waren in 1832 nog 
omgracht. In 1672 stond er 
een poortgebouw bekroond 
met een kruis, aan de 
westzijde van de kerk. Gaf 
deze poort wellicht toegang 
tot het borgterrein? 
Bron: Berghuis 1996, afb. 2 
en 20.
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In vele oorkonden uit het Oorkondenboek 
van Groningen en Drenthe (OGD) 
wordt gebrekkig onderhoud aan 
waterwegen resulterend in wateroverlast 
genoemd als bron van conflict tussen 
parochies, kloosters, kerken en andere 
landeigenaren.207

Kerken met een hogere status in de late 
Middeleeuwen in Vredewold waren 
die van Marum, Midwolde en Tolbert, 
waar vicariëen of prebenden waren 
gevestigd.208 De dorpen Marum, Tolbert en 
Midwolde waren vanouds ook de plaatsen 
waar de grietmannen (burgemeesters) 
woonden en waar recht werd gesproken: 
In Marum voor het westerdeel en in 
Midwolde en Tolbert wisselend voor het 
oosterdeel van Vredewold. Lagemeeden 
had geen bestuurlijke status, maar had 
als bedevaartkerk door de aanwezigheid 
van een belangrijke reliek van de H. 
Margaretha van Antiochië en door de 
rechtstreekse invloed van het klooster 
Aduard wel een bijzondere plaats in 
de kerkenhiërarchie van Vredewold.209 

207 Het OGD is uitgegeven door Blok et al. 
tussen 1896 en 1899. Zie ook in de Groninger 
Archieven de oorkonde met toegangsnr. 172 
en inventarisnr. 87, gedateerd op 14 januari 
1472, waarin de zijlrechters grietmannen Benna 
Wijma en Popken Kema toestemming verlenen 
aan het klooster Trimunt om de watering tussen 
Trimunt en Opende te schutten en een leidijk 
aan te leggen om de landerijen van Trimunt te 
beschermen tegen het ‘vuile’ water uit de venen 
bij Opende. Deze leidijk vormt tegenwoordig nog 
steeds de grens tussen de streken Langewold en 
Vredewold en hun respectievelijke gemeenten.

208 Feenstra en Oudman 2004, pp. 126-127; 
Hovinga 1983, pp. 30-31. In Marum heeft de 
familie Fry(e)ma in 1485 de vicarie gesticht; dit 
was een aanzienlijke familie van eigenerfden 
die woonden op de Frymaborg even ten oosten 
van Marum. De kerk in Lagemeeden had drie 
geestelijken en stond onder directe invloed van 
het klooster Aduard. Een vicaris is een assistent 
van de pastoor. De prebende is het fonds waaruit 
hij betaald wordt. Deze fondsen werden betaald 
door aanzienlijke families en dienden voor 
het zieleheil van de levenden en de doden. In 
Groningen loopt de terminologie van ‘vicaris’ en 
‘prebendaris’ vaak door elkaar (opmerking Hans 
Mol op 13 mei 2011 tijdens een interview.

209 De kerk is volgens de Kroniek van de abdij van 
Aduard waarschijnlijk rond 1345 gesticht door 
abt Fredericus XV van Aduard (1329-1350). Zie: 
Moolenbroek, Mol en Loer 2010, pp. 96-97 en p. 
277; Bakker en Van Schaik 1998, p. 11. De kerk in 
Lagemeeden had drie geestelijken. 

Afb. 4.49 Foto van de 
mogelijke schierstins ten 
westen van de kerk te 
Marum.
Foto: auteur

Afb. 4.50 Het Iwema 
steenhuis bij Niebert.
Alleen het voorhuis dateert 
uit de Middeleeuwen.
Foto: auteur
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Kerkelijke 
en bestuurlijke 
status waren in de 
Middeleeuwen nauw met 
elkaar verweven. Aanzienlijke 
families met veel landbezit en aanzien, de 
eerdergenoemde eigenerfden, stichtten 
dikwijls een kerk voor hun eigen zielzorg 
en die van hun overledenen en hadden 
het patronaats- of collatierecht, het recht 
om de geestelijken en de koster voor 
te dragen bij de bisschop. Deze families 
hadden allerlei voorrechten en hadden 
de beschikkingover een prominente plek 
in de kerk, waar ze ook dikwijls werden 
begraven.210 Het is in dat verband ook niet 
vreemd dat de borgen, of steenhuizen, 
van aanzienlijke eigenerfde families dicht 
bij de kerken lagen, ook in Vredewold, 
al moet hierbij wel opgemerkt worden 
dat de steenhuizen in Vredewold niet 
dateren uit de tijd van de kerkstichtingen, 
maar uit een latere periode van de 
14de / 15de eeuw of later. Of er houten 
voorgangers van deze steenhuizen 
waren in Vredewold, is niet bekend. De 
hoge heuvel iets ten westen van de kerk 
te Marum zou een borgterrein ofwel 
schierstins geweest kunnen zijn, die een 
rechtstreekse relatie had met de kerk 
(afb. 4.49). Archeologische onderzoek 
naar dit terrein en omgeving van de 
heuvel kan daar wellicht meer informatie 
over geven.211 

210 In de kerk van Midwolde is Anna van Ewsum 
van de borg Nienoord met haar twee echtgenoten 
begraven. Het grafmonument is van de 
beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst 
(1664). Preekstoel, orgel, rouw- en wapenborden 
getuigen van de invloed en rijkdom van deze 
familie.

211 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
overweegt om op en rond dit ‘borgterrein’ een 
waarderend archeologisch onderzoek uit te 
voeren. Indien het werkelijk om een schierstins 
gaat, dan betreft het het enige exemplaar in 

Ook in Tolbert 
lag op zo’n 100 m. 
afstand van de kerk de 
Auwemaborg uit de 15de eeuw 
en in Lettelbert de Valkenborg (14de - 
eeuws), in Midwolde het Benckemahuis 
(in 1505 voor ’t eerst genoemd), in Nuis 
de Coenersborg (in de 15de eeuw uit 
drie heerden ontstaan) en in Niebert 
het Iwema steenhuis uit ca 1400.212 
(bafb. 4.50). Op de Archeologische 
vindplaatsenkaarten (afb. 4.17 en 4.18) 
zijn de steenhuizen aangeduid, die door 
Formsma worden genoemd. Ook de 
Middeleeuwse kerken zijn aangegeven op 
deze kaarten.

Kloosters
Diverse kloosters hadden in Vredewold  
hun bezittingen. Op de kaart van 
HISGIS zijn de kloosterlanderijen 
indicatief aangegeven (afb. 4.51).213 

Groningen en kan aanwijzing tot rijksmonument 
overwogen worden. Van de RCE zijn Jan van 
Doesburg en Jos Stöver ter plekke geweest. Naar 
hun mening heeft het terrein een potentieel 
hoge archeologische waarde, omdat er ook nog 
structuren van waarschijnlijk een voorborg 
zichtbaar zijn. Het terrein is op dit moment als 
AMK-terrein (planologisch) beschermd.

212 Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol en Pathuis 
1987, pp. 220-221, 274-282, 298-300, 400-
402, 283-285. Het Iwema steenhuis behoort 
samen met de Schierstins in Veenwouden en 
het Steinhus bij Bunde tot de enig overgebleven 
steenhuizen in Noord-Nederland/Noordwest 
Duitsland. In oorsprong waren het eenvoudige 
rechthoekige torens met een gemiddelde 
afmeting van ca 8 m x 10.50 m en lagen ze op een 
verhoging met een gracht omringd.

213 De indicaties zijn overgenomen uit de Atlas van 

Afb. 4.51 Voormalige 
kloostergoederen in 
Vredewold.
donkerbruin = Trimunt; 
oranje =Geestelijke 
Maagdenklooster; paars = 
Cuzemer; groen = Aduard. 
Deze gegevens zijn in 
HISGIS overgenomen 
van: Siemens (1962); niet 
alle kloosterbezit is even 
betrouwbaar en daarmee 
globaal aangeduid.
n.b. Het klooster Trimunt 
viel rechtstreeks onder 
het gezag van de abdij 
Aduard en daarmee ook de 
kloosterlanden op de kaart.
Bron: HISGIS
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De belangrijkste speler was de abdij 
van Aduard, die naast landbezit in 
Vredewold, hier  tenminste één kerk 
stichtte (Lagemeeden) en waterwerken 
uitvoerde, zoals het graven van de 
Zuidwending vanaf het Aduarderdiep. 
Deze Zuidwending was de verbinding 
via het riviertje De Gave, dat vanuit 
de Traanster venen in oostelijke 
richting liep, met de eveneens door de 
monniken gegraven Munnikesloot, de 
verbinding naar het Leekstermeer.214 Deze 
waterwegen verbonden het land van de 
abdij noordelijk van Vredewold met het 
bezit in Drenthe, waartoe ondermeer het 
voorwerk Terheijl ten noordwesten van 
Roden behoorde.215 Er zijn archeologische 
aanwijzingen gevonden voor het bestaan 
van een voorhof of uithof van de abdij 
van Aduard bij de huidige boerderij de 
Hoge Traan, iets ten noorden van Leek; 
schriftelijke bronnen hiervoor ontbreken 
evenwel.216 
Het klooster Trimunt ( Lat. Monasterium 
sanctimonialium In Tribus Montibus) was 
een klein in oorsprong waarschijnlijk 
Premonstratenzer of Benedictijner 
vrouwenklooster dat in 1231 temidden 
van de venen werd gesticht op een 
hogere dekzandkop, iets ten zuidwesten 
van Marum.217 De Kroniek van Aduard 
vermeldt dat abt Eylardus (1305-1329) 
het kloostertje onder z’n hoede nam 
nadat het tot grote armoede was 
vervallen.218 Vanaf die tijd wordt Trimunt 
een Cisterciënzer priorij genoemd. 
Het Cisterciënzer vrouwenklooster 
Cuzemer dat net over de streekgrens 

Siemens 1962; zie: Mol 2010, pp. 18-19.
214 Oldenhuis 2010, 43; Moolenbroek, Mol & Loer 

2010, pp. 161-164.
215 Bruinsma z.j.
216 Huisman 2007; Opbroek, Wijsenbeek en 

Beckerman 2008; Schrijer, de Boer en Machiels 
2005; Wit, M.J.M. de, 2001; Corver 2008. Zie 
over het systeem van uithoven/voorwerken/
grangia: Moolenbroek, Mol en Loer 2010, pp. 
184-189 en kaart 6 op p. 183.

217 Tromp 1989, pp. 39-40. Over de stichting van 
Trimunt en over de orde die het klooster stichtte, 
tast men in het duister.

218 Moolenbroek, Mol en Loer 2010, pp. 62-63 en 
276-277. In de Abtenkroniek wordt het klooster 
‘Benedictijns’ genoemd.

in Langewold lag, bezat ook wat land in 
Vredewold. Van de kloosters Trimunt en 
Cuzemer zijn de gebouwen sinds lang 
verdwenen. Na de Reductie in 1594 
(begin van de Reformatie in Groningen) 
kwam al het kloosterbezit in handen van 
Gedeputeerde Staten van Groningen. De 
gebouwen en corpuslanden van Trimunt 
werden op 3 november 1629 door de 
provincie verkocht aan de stad Groningen. 
De kloostergebouwen werden gesloopt en 
op het terrein werden door de stad twee 
boerderijen gebouwd (afb. 4.52).219 Van 
het kloostercomplex te Aduard rest nog 
de ziekenzaal.
Uit deze beknopte inleiding over 
parochiekerken, kloosters en steenhuizen 
blijkt de macht van kerken, kloosters en 
de bewoners van de steenhuizen. De 
voornaamste kerkelijke en wereldlijke 
bestuursfuncties waren in handen van 
deze grootgrondbezitters. Ongetwijfeld 
zijn zij de drijvende kracht geweest bij 
ontginningen, waterwerken, de bouw van 
nieuwe kerken en kloosters, de stichting 
van nieuwe nederzettingen/parochies 
en bij het bepalen van de begrenzingen 
daarvan.

Bouwhistorie van de middeleeuwse 
kerken
De bouwkenmerken van de nog 
aanwezige middeleeuwse kerken in 
Vredewold zijn terug te voeren tot de 
zogenaamde Romano-gotische bouwstijl, 
een 13de/14de - eeuwse baksteenbouw op 
de overgang van de Romaanse naar de 
Gothische bouwstijl (afb. 4.38 t/m 4.47). 
Deze trant werd in Groningen, maar ook 
in Friesland en Ost-Friesland op grote 
schaal toegepast. Kenmerken zijn: zwaar, 
in Romaanse trant uitgevoerd muurwerk, 
aanvankelijk gedetailleerd met rondboog-, 
maar later ook met spitsboogvensters, 
met siermetselwerk gevulde spaarvelden 
en nissen en boogfriezen en dergelijke 
(afb. 4.38 en 4.45). Zonder uitzondering 
werd baksteen toegepast. Veel kerken 
waren of zijn oorspronkelijk van 

219 Tromp 1989, pp. 41-42.
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koepelgewelven voorzien, die geregeld 
fraai waren versierd met schilderingen en 
patronen in rondstaven. Waarschijnlijk 
is de Romano-gotische bouwstijl zwaar 
schatplichtig aan de Cistercienzerorde, die 
de baksteenarchitectuur in deze regionen 
introduceerde. 220 In Vredewold zijn de 
kerken over ’t algemeen eenvoudige 
zaalkerken met een rechtgesloten koor 
(Niebert, Nuis, Noordwijk, Oostwold) of 
meerhoekig afgesloten koor (Lettelbert, 
Lagemeeden?). Een toren ontbreekt vaak, 
wel is er een dakruiter ten behoeve van 
de klok.221 Drie kerken hebben een veel 
forser formaat en zijn voorzien van hoge 
slanke (zadeldak)torens en een duidelijke 
geleding van het kerkgebouw in toren, 
schip en een koor, dat soms meerhoekig 
(Marum), soms rechtafgesloten is (Tolbert, 
Midwolde) (afb. 4.41, 4.45 en 4.47).222 

220 Emmens 2009, pp. 10-15.
221 De kerk van Oostwold heeft mogelijk ook een 

gemetselde toren gehad; bij afbraak was deze 
toren in elk geval al lang niet meer aanwezig. Op 
een kaart uit 1646 van Occo Jansen Bockebloet, 
afgebeeld in Ufkes en Steensma 2010, p. 23, 
en aanwezig in de collectie van de Groninger 
Archieven, is de kerk getekend met een stenen 
toren met zadeldak.

222 De kerk van Marum heeft tegenwoordig geen 
zadeldaktoren meer, maar schijnt dat wel te 
hebben gehad op grond van de afmetingen van 

Aan het uiterlijk van al deze kerken zijn 
de vele, soms drastische restauraties uit 
het verleden zichtbaar: dichtgemetselde 
portalen en (ronde) vensters en de 
vervanging ervan door veel grotere 
spitsboogvensters en portalen (afb. 4.38 
t/m 4.47). De middeleeuwse kerk van 
Noordwijk is bij een grote verbouwing in 
1868 geheel met een okergele pleisterlaag 
(met schijnvoegen) bedekt en de vensters 
en daarmee de gevelindelingen zijn sterk 
gewijzigd (afb. 4.44).223

Over het onderzoek naar de ligging van 
de kerken op dekzandkoppen, waar 
overheen in de meeste gevallen hoogveen 
was gegroeid in de natte periode vóór 
de ontginningen, is in paragraaf 3.3 
verslag gedaan. Veel kerken blijken op het 
hoogveen te zijn gebouwd, waar overheen 
een ophogingslaag is aangebracht, zodat 
nagenoeg alle kerken een verhoogde 
ligging hebben in het landschap.224

de gemetselde toren, die nu door een spits wordt 
bekroond; zie: Lüürssen 2006, p. 12.

223 Battjes en Ladrak 2005, verrichtten in 2005 een 
bouwhistorisch onderzoek en hebben aan de 
kerk een 13de eeuwse oorsprong gegeven. De kerk 
is gefundeerd op vier lagen baksteen direct onder 
het maaiveld en er liggen veldkeien op de hoeken 
van de oostmuur.

224 Voor de kerk van Marum is die verhoogde 

Afb. 4.52 Uitsnede van een 
Landmeterskaartje uit 1727 
van Trimunt, getekend door 
H.W. Folckers.
Op het voormalig, nog 
steeds omgrachte, 
kloosterterrein staan 
nu twee boerderijen 
(‘twe stadtsplaatsen’). 
Aan de noordzijde is de 
leidijk van Trimunt naar 
Opende getekend, die 
nog steeds bestaat. Dit 
soort gedetailleerde 
landmeterstekeningen zijn 
in opdracht van de stad 
Groningen gemaakt.
Bron: Groninger Archieven.
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Over de kerkstichtingen in Vredewold 
zijn geen schriftelijke bronnen bekend, 
met uitzondering van Lagemeeden, 
waar in de eerste helft van de 14de 
eeuw een kapel werd gebouwd door 
abt Fredericus van Aduard, die later tot 
kerk is verheven nadat Lagemeeden als 
zelfstandige parochie vanuit Oostwold was 
ontstaan.225 Ook is weinig bekend over de 
patroonheiligen aan wie de kerken waren 
gewijd. De naam Lucaswolde kan duiden 
op een kerk die gewijd was aan Lucas. 
De kerk van Tolbert was gewijd aan Sint 
Vitus, hetgeen op een hoge ouderdom 
wijst, mogelijk 12de- eeuws.226 Om meer 
te weten te komen over de datering 
van de kerken zijn de bouwhistorische 
rapporten en restauratieverslagen 
van deze kerken bestudeerd.227 Een 
datering van de kerkgebouwen 
kan een aanwijzing zijn voor de 
ontstaansvolgorde van deze kerken en 
daarmee over de ontstaansgeschiedenis 
van en de onderlinge relaties tussen 
de nederzettingen in Vredewold. Van 
de tien middeleeuwse parochiekerken 
in Vredewold zijn er drie afgebroken: 
Lagemeeden, Oostwold en Lucaswolde. 
Van Lagemeeden rest nog het kerkhof. De 
14de- eeuwse kerk is in 1861 afgebroken, 
omdat de kerk in zeer vervallen staat 
verkeerde. Hoe deze kerk er uit zag is 
alleen bekend van de kadasterkaart 
van 1832, waar de plattegrond op is 
aangegeven: een eenvoudige (zaal)kerk 
van zo’n 25 m lang met een meerhoekig 
afgesloten koor. Op het perceel aan de 

ligging niet door onderzoek aangetoond of goed 
vast te stellen in het veld. Er is een op grond 
van de bodemkaart vast te stellen dat er een 
dekzandondergrond ligt onder Marum, maar 
onbekend is of hier ook hoogveen overheen 
gegroeid was op het moment dat de kerk 
werd gebouwd en of er een ophogingslaag is 
aangebracht.

225 Oldenhuis 2010, p. 41; Moolenbroek, Mol en 
Loer 2010, pp.

226 Schoorl 1993, p. 49. Een bron voor deze 
uitspraak wordt niet gegeven. Volgens Jos Stöver 
is er een relatie met de Sint Vitusabdij in Corvey, 
die veel bezit had in deze streken.

227 Het Archief van de Stichting Oude Groninger 
Kerken in Groningen en het archief van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort zijn hiervoor geraadpleegd.

westzijde van de kerk, dat ‘Torenkamp’ 
heet op de kadasterkaart, stond 
waarschijnlijk een klokkestoel.228 In Den 
Horn, iets ten noorden van Lagemeeden, 
is daarna een nieuwe kerk gebouwd, deels 
met het materiaal van de afgebroken 
kerk.229 
Over de precieze locatie, de sloop en het 
uiterlijk van de kerk van Lucaswolde zijn 
geen schriftelijke bronnen bewaard.230. 
In Oostwold is de middeleeuwse kerk in 
1908 afgebroken en vervangen door het 
huidige gebouw. Van het middeleeuwse 
gebouw zijn foto’s en bouwtekeningen 
bewaard.231 De middeleeuwse kerk wordt 
gedateerd rond 1400.232 
Over de titel ‘oudste kerk van Vredewold’ 
zijn de meningen verdeeld, hoewel de 
meeste onderzoekers de kerk van Marum 
als oudste kerk zien. Over de exacte 
dateringen van het koor en het schip van 
deze kerk is men het niet eens: sommige 
bouwhistorici beweren dat het koor het 
oudste gedeelte is en dat het als kapel 
ooit zelfstandig op het kerkhof heeft 
gestaan en pas later voorzien is van een 
schip; anderen beweren dat juist het 
schip het oudste bouwdeel is en dat het 
koor later is toegevoegd. De dateringen 
die aan de kerk worden gegeven variëren 
van de late 11de (oudste bouwdelen) 
tot de vroege 13de eeuw.233 De kerk is 

228 Oldenhuis 2010, p.42.
229 Oldenhuis 2010; Moolenbroek, Mol en Loer 

2010, pp. 62-63.
230 Molema 2011, p. 11, geeft een aanduiding van de 

mogelijke ligging van deze kerk.
231 Eén foto is afgebeeld bij Ufkes en Steensma 

2010, p. 21; Rijksbouwmeester C.H. Peters 
heeft kort voor de afbraak een nauwkeurige 
bouwtekening vervaardigd van de plattegrond, 
doorsnede en zijaanzicht. Deze tekening wordt 
bewaard bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (panddossier kerk te Oostwold).

232 Ufkes en Steensma 2010, p. 22.
233 Lüürssen 2006, p. 5, dateert de kerk tussen de 

12de en vroeg 13de eeuw en geeft een reconstructie 
van de oorspronkelijke kapel, het huidige koor. 
Berghuis 1996, p. 81, dateert het koor van 
Marum in de 12de eeuw en schip en toren uit het 
eerste kwart van de 13de eeuw. Jos Stöver van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bij 
een bezoek aan de kerk het koor gedateerd rond 
1200 en het schip iets later, in het eerste kwart 
van de 13de eeuw. Net als Berghuis is hij ervan 
overtuigd dat het koor als zelfstandige kapel 
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omgracht geweest zoals blijkt uit de 
kadastrale tekening uit 1829, evenals 
het mogelijke schierstins-terrein aan de 
westzijde ervan (afb. 4.48 en 4.49). De 
kerk van Tolbert wordt gedateerd tussen 
1200 en de 14de eeuw, waarbij het koor 
als oudste gedeelte wordt beschouwd en 
het schip en de toren als 14de- eeuwse 
toevoeging.234 Bij de kerk in Midwolde 
wordt weer het schip als oudste bouwdeel 
gedateerd uit eind 12de eeuw en het koor 
als iets jonger uit de 13de eeuw.235 Deze 
drie kerken doen in elk geval vanwege 
hun uiterlijke verschijningsvorm een 
hogere status vermoeden dan de kleine 
kerken van Nuis, Lettelbert, Noordwijk, 
Oostwold en Niebert, hoewel de kerk van 
Lettelbert ook gezegd wordt dat deze aan 
de oostzijde veel groter is geweest.236 De 

heeft gefunctioneerd op het kerkhof en trekt 
daarbij een parallel met het Friese Janum (zie 
ook Berghuis, p. 79, die eenzelfde vergelijking 
maakt). Alleen de geestelijke had toegang tot 
de kapel via het tegenwoordig dichtgemetselde 
portaal in het koor. Battjes en Ladrak (2004), 
hebben bij een restauratie in 2004 gemeend 
dat het schip het oudste bouwdeel is en dat 
het koor later tegen het schip is aangebouwd. 
Aanwijzingen voor deze theorie vonden zij in het 
kistwerk van de 1 m. dikke muren van het schip 
en in de muurdoorbreking van het schip aan de 
oostzijde. Over een exacte datering doen ze geen 
uitspraak.

234 Hovinga 1983, pp. 148-149; Monumentenregister 
van de RCE nr. 23985. Jos Stöver van de RCE 
dateert de kerk als 13de- eeuws; bij deze kerk 
speelt eveneens de vraag over een eventuele 
oorspronkelijke zelfstandige kapelfunctie van 
het koor net zoals in Marum. Het koor in Tolbert 
is rechtafgesloten en heeft twee ingangen; 
in Marum is er sprake van een meerhoekig 
afgesloten koor dat aan de binnenzijde een 
afgeronde absidiale vorm heeft.  

235 Restauratierapport 1981 in het archief van de 
Stichting Oude Groninger Kerken; Barneveld 
en De Vriezen 1984-1985, dateren delen van 
het schip en de onderste laag van de toren in de 
tweede helft van de 12de eeuw.

236 Bousema 2008, p. 6, baseert zich op een 
kerkelijk protocol uit 1752, waarin predikant 
Albertus Groenman (1775-1781) zegt dat er 
aan de oostzijde van de kerk funderingen 
zijn aangetroffen. Ook deze kerk heeft net als 
Marum een meerhoekige koorafsluiting met 
twee ingangen en lijkt een zelfstandige kapel te 
zijn geweest net zoals dat in Marum en Janum 
(Friesland) wordt verondersteld. Jos Stöver 
ziet in de kerk van Lettelbert een als het ware 
versteende situatie, waarbij de kapel nooit is 
uitgebouwd met een schip. Hoe in deze optiek 
de eerder genoemde ‘funderingen’ aan de 

kleine kerken worden gedateerd tussen 
de laat 13de en laat 14de eeuw. Zoals 
eerder is opgemerkt waren er vicarieën 
en prebenden gevestigd in de kerken van 
Tolbert, Midwolde en Marum.237

Conclusie kerkhistorisch onderzoek
Kerkelijke en bestuurlijke status waren 
in de Middeleeuwen nauw met elkaar 
verweven. De ligging van veel voormalige 
steenhuizen in de directe nabijheid van 
een parochiekerk en de onderscheidende 
verschijningsvorm van kerken waar 
bestuurlijke en juridische ambten werden 
uitgeoefend getuigen daarvan.
In Vredewold is er sprake van een groep 
kerken die als laat 12de/vroeg 13de- eeuws 
wordt gedateerd en een (grotere) groep 
uit de laat 13de tot de laat 14de eeuw. Tot 
de vroege groep behoren: Marum, Tolbert 
en Midwolde. De jongere groep bestaat 
uit: Lagemeeden, Lucaswolde, Oostwold, 
Nuis, Niebert, Lettelbert en Noordwijk. 
De vraag of er op basis van de quick 
scan van de kerk- en bouwhistorische 
gegevens een volgorde te bepalen is in de 
kerkenbouw die meer licht kan werpen 
op de ontstaansgeschiedenis van de 
dorpen en hun onderlinge verhoudingen 
is slechts ten dele te beantwoorden. 
Uit het bouwhistorisch onderzoek 
zijn geen gegevens voortgekomen die 
wijzen op een vroegmiddeleeuwse 
kerkenbouw, bijvoorbeeld van hout, 
op de plek van de huidige kerken. De 
drie oudste kerken lijken ongeveer 
binnen eenzelfde tijdsbestek te zijn 
gebouwd, al wordt de kerk van Marum 
door de meeste onderzoekers als de 

oostzijde van de kerk geïnterpreteerd moeten 
worden is onduidelijk. In het restauratierapport 
van 1984/1985 (architect Kouwen) is te lezen 
dat het koor uit de 14de eeuw dateert en dat het 
met secundair bouwmateriaal is opgebouwd. 
Het koor is ook niet zoals in Marum aan 
de binnenzijde halfrond afgesloten, maar 
meerhoekig. De oostzijde van de kerk zou 
minstens 10 m langer zijn geweest volgens 
restauratie-architect Kouwen (zie: het archief 
van de Stichting Oude Groninger Kerken).

237 Hovinga 1983, pp. 30-31. Tolbert wordt door 
Hovinga als oudste dorp van Vredewold 
beschouwd.
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oudste beschouwd van Vredewold. 
De drie oudere kerken hebben vanuit 
hun geestelijke, bestuurskundige en 
rechterlijke functies qua afmeting, 
indeling en uiterlijk een bijzondere status 
en lijken als moederkerken te hebben 
gefunctioneerd met dochterstichtingen in 
de laat 13de tot laat 14de eeuw. De datering 
van deze jongere groep kleine kerken is 
te grof om nauwkeurig de volgorde van 
de kerkenbouw te kunnen vaststellen. 
Het lijkt aannemelijk dat deze kerken 
binnen een niet al te groot tijdsbestek 
zijn ontstaan:  Noordwijk en Nuis 
vanuit Marum, Niebert vanuit Tolbert, 
Lettelbert en Oostwold vanuit Midwolde. 
Lagemeeden vanuit de abdij van Aduard 
en - na afsplitsing van de parochie 
Oostwold, als zelfstandige parochie; 
Lucaswolde tenslotte waarschijnlijk vanuit 
Noordwijk. 

4.6 Synthese

  Op de vraag welke datering en 
fasering de middeleeuwse nederzettingen 
en ontginningen in Vredewold hebben, 
kunnen de gegevens uit de diverse 
deelonderzoeken een bijdrage leveren aan 
de formulering van een hypothese, die op 
kaart globaal is weergegeven (afb. 4.53). 
  Uit het archeologisch onderzoek 
zijn er geen overtuigende aanwijzingen 
gevonden voor aanwezigheid van en 
bewoning door mensen in Vredewold in 
de vroege Middeleeuwen. Slechts één 
vondst uit Marum is met zekerheid te 
dateren in de vroege Middeleeuwen. 
Onderzoek naar vroegmiddeleeuwse 
landbewerkings- en bewoningssporen in 
de klei-op-veengebieden, de zogenaamde 
‘afgedekte landschappen’ zou meer 
informatie kunnen opleveren over de 
eerste ontginners van deze streek die 
op het veen hun akkers moeten hebben 
aangelegd, totdat de zee-inbraken 
van de Lauwers in de 8ste/9de eeuw 
aan deze bewoningsfase een einde 
maakten. De vondstverspreidingskaarten 
tonen een grote spreiding van 

aardewerkvindplaatsen uit de volle en late 
Middeleeuwen in de brede zone tussen 
de Oude Riet en de huidige occupatieas 
over de dekzandrug. Er is geen duidelijk 
patroon waarneembaar van bijvoorbeeld 
opschuivende bewoning langs een 
assenstelsel vanuit het stroomdal van 
het Oude Diep naar het zuiden toe 
(het rivierontginningsmodel). Er lijkt 
een noord-zuidwaartse beweging van 
bewoning waarneembaar te zijn gelet 
op de aanwezigheid van de 11de/12de- 
eeuwse vondsten voornamelijk, maar 
niet uitsluitend, ten noorden van de 
straatweg over de dekzandruggen en de 
aanwezigheid van de 13de/14de- eeuwse 
vondsten zowel ten noorden als ten 
zuiden van deze straatweg, richting het 
padenstelsel bij De Holm. De bewoning 
aan dit padenlint van De Malijk – De Holm 
aan de zuidzijde van de hoofdas is op 
grond van enkele archeologische vondsten 
en de aanwezigheid van een steenhuis 
waarschijnlijk laat tot postmiddeleeuws 
te dateren. Tot op heden zijn er geen 
11de/12de - eeuwse of vroegmiddeleeuwse 
vondsten bekend langs dit padenstelsel.
  Uit het retrospectief onderzoek 
van historische verkavelingspatronen 
valt op dat alleen het dorp Marum 
een blokverkaveling heeft, hetgeen 
waarschijnlijk in deze streek duidt op 
een oudere ontginning, direct aan de 
loop van de Oude Riet op de hoger 
gelegen dekzandgronden, zonder 
dat er een noodzaak tot verplaatsing 
van de nederzetting bestond. Vanuit 
Marum lijken nieuwe nederzettingen 
te zijn voortgekomen, zoals Nuis en 
Noordwijk dat eveneens resten van een 
blokverkaveling heeft aansluitend op 
de Marumer verkaveling. De andere 
dorpen op de dekzandruggen hebben 
een strokenverkaveling. Midwolde 
en Tolbert lijken de twee oudere 
hoofddorpen te zijn met een meer 
dynamische ontwikkeling dan Marum. 
Kijkend naar de verkavelingsvorm van 
Midwolde zijn er aanwijzingen voor 
een rivierontginning (waaiervormig 
vanaf de Oude Riet). De Midwolder 
verkaveling lijkt te botsen op die van 
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Tolbert waaruit kan worden opgemaakt 
dat de Midwolder ontginning iets later 
dan de Tolberter ontginning is afgerond. 
Verder redenerend vanuit het idee van  
twee groepen ontginners van Midwolde 
en Tolbert, die als nederzetting in de 
11de/12de eeuw op de huidige plaats zijn 
terechtgekomen, is het vanzelfsprekend 
dat de verkavelingsstructuur van de 
14de- eeuwse afsplitsingen Lettelbert, 
Oostwold en Niebert dezelfde is als die 
van de respectievelijke ‘moederdorpen’ 
Midwolde en Tolbert. Nuis zal zich als 
14de- eeuwse afsplitsing van Marum, 
gelet op dezelfde bodemgesteldheid als 
de dorpen ten oosten daarvan, ook in 
de opstrekkende verkaveling hebben 
gevoegd. Deze verkaveling moet in de 
14de eeuw al gereed zijn geweest op het 
moment dat Nuis zich als nieuwe parochie 
afsplitste van Marum. Veel tijdverschil 
zit er waarschijnlijk niet tussen de 
verschillende dorps- en kerkstichtingen 
in Vredewold, hetgeen ook blijkt uit 
het kerkhistorisch onderzoek. In een 
periode van ca 100 tot 150 jaar moeten 
de middeleeuwse kerken op hun huidige 
plaats zijn verschenen.
  Uit het toponymisch onderzoek 
blijkt dat met uitzondering van De Holm 
alle dorpen en gehuchtennamen een 
eerste vermelding in schriftelijke bronnen 
hebben uit de late Middeleeuwen. Een 
inkomstenregister van de abdij van 
Werden, waarin de naam Frodovvalda 
(Vredewold) wordt genoemd, dateert 
uit de 2de helft van de 11de eeuw, waaruit 
blijkt dat er in die periode zeker al sprake 
was van enige (kerkelijke) organisatie, 
van landbezit en van een boerenbestaan 
in Vredewold. De toponiemen vertellen 
ons niet tot welke fase van bewoning 
en ontginning de huidige dorpen op de 
dekzandruggen en –koppen behoren. 
We weten alleen dat ze in de late 
Middeleeuwen bestonden en niet, of 
er nog eerdere vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen hebben gelegen op 
dezelfde locaties als de huidige of 
op andere plekken in Vredewold. De 
toponiemen zeggen in de meeste 
gevallen wel iets over de landschappelijke 

omstandigheden en over de relaties 
tussen dorpen.
  Uit het kerkhistorisch onderzoek 
tenslotte blijkt de nauwe relatie tussen 
kerkelijke en bestuurlijke status in de 
Middeleeuwen. De ligging van veel 
voormalige steenhuizen in de directe 
nabijheid van een parochiekerk en de 
onderscheidende verschijningsvorm van 
kerken waar bestuurlijke en juridische 
ambten werden uitgeoefend getuigen 
daarvan. Tot de vroege groep kerken 
uit het eind van de 12de/begin 13de 
eeuw behoren: Marum, Tolbert en 
Midwolde. De jongere groep bestaat uit: 
Lagemeeden, Lucaswolde, Oostwold, 
Nuis, Niebert, Lettelbert en Noordwijk. 
De drie oudste kerken hebben een 
geestelijke en/of bestuurlijke hoofdfunctie 
gehad hetgeen weerspiegeld wordt in 
de uiterlijke verschijningsvorm. Uit het 
bouwhistorisch onderzoek zijn geen 
gegevens voortgekomen die wijzen op 
een vroegmiddeleeuwse kerkenbouw, 
bijvoorbeeld van hout, op de plek van de 
huidige kerken. 

Er lijkt sprake te zijn van een gefaseerde 
ontginnings- en bewoningsgeschiedenis 
in Vredewold. De Oude Riet lijkt een 
cruciale rol gespeeld te hebben bij de 
toegankelijkheid van dit veengebied 
voor de eerste kolonisten die zich 
vestigden op de hoger gelegen delen 
langs de oevers, zoals stroomopwaarts 
direct op de dekzandkoppen waar het 
dorp Marum tegenwoordig nog ligt. 
Waar deze eerste kolonisten precies 
vandaan kwamen is onbekend. Bewoners 
uit het wierdengebied kunnen al in 
de Karolingische tijd via de Riet en 
andere riviertjes het woldgebied zijn 
binnengedrongen en een aanvang hebben 
gemaakt met de ontginningen daar op 
het veen. Van deze vroegmiddeleeuwse 
ontginningen ontbreekt tot op heden elk 
spoor, waarschijnlijk omdat deze sporen 
nog verborgen liggen onder de klei die 
later op het veen is afgezet. Ook zullen 
vele sporen verdwenen zijn door de 
veenwinning en grondbewerkingen die 
daarmee gepaard gingen.
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Afb. 4.53 Schematische 
voorstelling van de 
ontstaansvolgorde van de 
Middeleeuwse dorpen van 
Vredewold.
Rood=primaire nederzetting; 
groen=secundaire 
nederzetting; 
blauw=tertiaire 
nederzetting; geel=quartaire 
nederzetting. De pijlen 
geven de ontginningsbasis 
(Tolbert/Midwolde) of de 
‘moedernederzetting’ weer 
van waar uit een afsplitsing 
plaatsvond. In Lagemeeden 
is de kapel gebouwd door 
het klooster te Aduard, 
maar is de parochie 
gesticht vanuit Oostwold. 
De zwarte pijlen geven de 
ontginningsrichting weer 
vanaf de hoofdas naar 
de venen in het zuiden 
toe, waar zich in de late 
Middeleeuwen een nieuw 
bewoningslint vormde langs 
de paden van De Malijk tot 
De Holm. Als ondergrond is 
de Militaire Topografische 
Kaart uit 1864 gebruikt.
Bron: HISGIS
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conclusies hoofdstuk 

5
5.1 Onderzoeksresultaten en 
beantwoording hoofdvraag 1

De pleistocene ondergrond in het pilot-
gebied bestaat uit dekzanden op een 
keileem en/of potklei-ondergrond, 
waarvan de top ligt tussen  + 2 m NAP 
tot > - 5 m NAP. In de top van het 
dekzand is in een enkele boring een gave 
podzolbodem aangetroffen. In veruit de 
meeste boringen is de podzol verstoord en 
niet of nauwelijks zichtbaar. De bovenste 
30 á 40 cm van het dekzand bevat 
veelvuldig veenbrokken en/of laagjes 
sterk veraard veen. In het laag gelegen 
stroomdal van de Oude Riet ligt op het 
dekzand een pakket laagveen, bestaande 
uit voornamelijk riet- en bosveen, in 
dikte variërend van enkele tientallen 
centimeters tot ruim 3 m. Kleiafzettingen 
over het veen in een brede zone van ca 4 
km varieert in dikte van 20 cm tot 3.30 m. 
De slecht waterdoorlatende keileem- en 
potkleilagen liggen ondiep in Vredewold 
waardoor vernatting plaats kon vinden 
van de dekzandgebieden en er veengroei 
mogelijk was tot over de hoger gelegen 
dekzanden heen.
De exacte ruimtelijke verbreiding en 
stratigrafie van het voormalige Holocene 
veenlandschap is op grond van het 
booronderzoek in het pilotgebied niet 
exact te reconstrueren. Het veen is door 
oxidatie, klink, vergravingen en dergelijke 
grotendeels verdwenen, met uitzondering 
van het laagveenpakket in het stroomdal. 
Er zijn aanwijzingen voor oorspronkelijke 
hoogveengroei over de dekzandruggen 
heen bestaande uit de veenresten in 
de bovenste laag van het dekzand die 
in de boringen in het pilotgebied zijn 
aangetroffen. Archeologische boringen 

elders op de dekzandruggen in Vredewold 
laten hetzelfde beeld zien. Het voorkomen 
van veen onder de middeleeuwse kerken 
die op dekzandkoppen zijn gebouwd, 
bewijst dat de (hoog)veengroei een 
sterke ruimtelijke spreiding had en niet 
beperkt was tot de rivier- en beekdalen 
of de laag gelegen dekzandvlaktes en –
laagtes. Alleen de hoogste toppen waren 
waarschijnlijk vrij van veenbedekking, 
zoals de boringen onder de kerk van 
Tolbert laten zien, waar geen veen is 
aangetroffen. 
De ruimtelijke verbreiding van het 
mariene kleidek is alleen onderzocht in de 
boorraai in het pilot-gebied. De zeeklei is 
afgezet in een zone van zo’n 4 km breedte 
tussen de dekzandruggen van Vredewold 
en Grootegast. Het is op basis van het 
uitgevoerde onderzoek niet mogelijk om 
een datering te geven van het mariene 
kleidek. Daartoe zouden 14C-dateringen 
noodzakelijk zijn van de toplaag van 
het veen onder de klei of bijvoorbeeld 
archeologisch dateerbaar materiaal in 
de toplaag van het veen aangetroffen 
moeten worden. De inbraken van de zee 
hadden grote landschappelijke gevolgen: 
het uitgestrekte veengebied kon sneller 
ontwateren, doordat het geulenstelsel 
van bestaande waterlopen zoals de Oude 
Riet sterk uitbreidde. Hierdoor werd 
het veen toegankelijker voor mensen. 
De afzetting van klei had ook tot gevolg 
dat de veenbodems ofwel wegsloegen 
ofwel zijn afgedekt door de klei. Een 
verder landschappelijk gevolg was de 
sterke inklinking van het veen onder het 
kleipakket en het daardoor zichtbaar 
worden van de langgerekte inversieruggen 
ofwel ‘kleidijken’, de metersdikke met klei 
opgevulde beddingen van oude geulen. 
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Een andere invloed op het landschap 
van het binnendringende zeewater en 
de afzetting van klei is, dat eventuele 
bewoners in deze streken, zoals in 
Lagemeeden, kleiterpen (huiswierden) 
opwierpen ter bescherming tegen het 
water, of dat ze wegtrokken vanaf de 
oevers van de Oude Riet naar hoger 
gelegen dekzandgronden. Uiteraard heeft 
de aanwezigheid van zout/brak water en 
kleibodems ook geleid tot een andere 
vegetatie: er ontstond een kweldermilieu 
in plaats van het veen- en broekbossen-
milieu dat er lag vóór de inbraken van de 
zee.
Globale reconstructies van de ruimtelijke 
opbouw en samenstelling van het 
natuurlijke landschap van Vredewold rond 
100 n. Chr. (maximale veengroei) en rond 
800 n. Chr. (inbraken Lauwers) laten de 
volgende ontwikkeling zien. Rond 100 n. 
Chr. is het een ontoegankelijk, tamelijk 
open, lichtglooiend landschap grotendeels 
overdekt met moeras, veen, zegge- en 
rietvelden en met broekbosbegroeiing 
in de beek- en rivierdalen. Hier en daar 
zal bos hebben gegroeid op de hoogst 
gelegen, niet door veen overdekte 
dekzandkoppen. Wanneer eind 8ste, 
begin 9de eeuw de Lauwersinbraken een 
aanvang nemen, verandert het noordelijke 
deel van Vredewold in een zout/brak 
kwelderlandschap, daar waar de Oude 
Riet en andere geulen het zeewater diep 
landinwaarts brengen en er klei wordt 
afgezet op het veen. Dit zou het moment 
geweest kunnen zijn dat de eerste 
kolonisten Vredewold via de riviertjes 
binnentrokken. Het onherbergzame 
veenlandschap moet beter toegankelijk 
zijn geworden doordat het geulenstelsel 
van riviertjes zich sterk uitbreidde door de 
zee-inbraken en het veen daardoor beter 
kon afwateren, waardoor het droger en 
toegankelijker werd.

5.2 Onderzoeksresultaten en 
beantwoording hoofdvraag 2

Uit het archeologisch onderzoek zijn 
geen overtuigende aanwijzingen 
gevonden voor aanwezigheid van en 
bewoning door mensen in Vredewold in 
de vroege Middeleeuwen. Slechts één 
vondst uit Marum is met zekerheid te 
dateren in de vroege Middeleeuwen. 
De vondstverspreidingskaarten 
tonen een grote spreiding van 
aardewerkvindplaatsen uit de volle en 
late Middeleeuwen in de brede zone 
tussen de Oude Riet en de huidige 
occupatieas over de dekzandrug. Er lijkt 
een noord-zuidwaartse beweging van 
bewoning waarneembaar te zijn gelet 
op de aanwezigheid van de 11de/12de- 
eeuwse vondsten voornamelijk, maar 
niet uitsluitend, ten noorden van de 
huidige straatweg en de aanwezigheid 
van de 13de/14de- eeuwse vondsten 
zowel ten noorden als ten zuiden van 
deze straatweg. De bewoning aan het 
padenstelsel vanaf De Malijk tot aan De 
Holm aan de zuidzijde van de hoofdstraat 
is op grond van enkele archeologische 
vondsten en de aanwezigheid van een 
steenhuis waarschijnlijk laat middeleeuws 
te dateren. Tot op heden zijn er geen 
11de/12de- eeuwse of vroegmiddeleeuwse 
vondsten bekend langs dit padenstelsel.
 Uit het retrospectief onderzoek 
van historische verkavelingspatronen 
valt op dat alleen het dorp Marum 
een blokverkaveling heeft, hetgeen 
waarschijnlijk in deze streek duidt op 
een oudere ontginning, direct aan de 
loop van de Oude Riet ontstaan op de 
hoger gelegen dekzandgronden, zonder 
dat er een noodzaak tot verplaatsing 
van de nederzetting bestond. Vanuit 
Marum lijken nieuwe nederzettingen 
te zijn voortgekomen, zoals Nuis en het 
dorp Noordwijk, dat eveneens resten van 
een blokverkaveling heeft aansluitend 
op de Marumer verkaveling. De andere 
dorpen op de dekzandruggen hebben 
een strokenverkaveling. Midwolde en 
Tolbert lijken binnen deze groep dorpen 
de hoofdkernen te zijn met een meer 
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dynamische ontwikkeling dan het oudere 
Marum. Kijkend naar de verkavelingsvorm 
van Midwolde zijn er aanwijzingen voor 
een rivierontginning (waaiervormig 
vanaf de Oude Riet). De Midwolder 
verkaveling lijkt te botsen op die van 
Tolbert waaruit kan worden opgemaakt 
dat de Midwolder ontginning iets later 
dan de Tolberter ontginning is afgerond. 
Verder redenerend vanuit het idee van  
twee groepen ontginners van Midwolde 
en Tolbert, die als nederzettingen ergens  
in de 12de eeuw op de huidige plaats zijn 
terechtgekomen, is het vanzelfsprekend 
dat de verkavelingsstructuur van de 
14de- eeuwse afsplitsingen Lettelbert, 
Oostwold en Niebert dezelfde is als die 
van de respectievelijke ‘moederdorpen’ 
Midwolde en Tolbert. Nuis zal zich als 
14de- eeuwse afsplitsing van Marum, 
gelet op dezelfde bodemgesteldheid als 
de dorpen ten oosten daarvan, ook in 
de opstrekkende verkaveling hebben 
gevoegd. Deze verkaveling moet in de 
14de eeuw al gereed zijn geweest op het 
moment dat Nuis zich als nieuwe parochie 
afsplitste van Marum. Veel tijdverschil 
zit er waarschijnlijk niet tussen de 
verschillende dorps- en kerkstichtingen 
in Vredewold, hetgeen ook blijkt uit 
het kerkhistorisch onderzoek. In een 
periode van ca 100 tot 150 jaar moeten 
de middeleeuwse kerken op hun huidige 
plaats zijn verschenen.
 Uit het toponymisch onderzoek blijkt 
dat met uitzondering van De Holm alle 
dorpen en gehuchtennamen een eerste 
vermelding in schriftelijke bronnen 
hebben uit de late Middeleeuwen. Een 
inkomstenregister van de abdij van 
Werden, waarin de naam Frodovvalda 
(Vredewold) wordt genoemd, dateert 
uit de 2de helft van de 11de eeuw, waaruit 
blijkt dat er in die periode zeker al sprake 
was van enige (kerkelijke) organisatie, van 
landbezit en van een boerenbestaan in 
Vredewold. De toponiemen geven geen 
antwoord op de vraag tot welke fase 
van bewoning en ontginning de huidige 
dorpen op de dekzandruggen en –koppen 
behoren. We weten alleen dat ze in de 
late Middeleeuwen bestonden en niet, 

of er nog eerdere vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen hebben gelegen op 
dezelfde locaties als de huidige of 
op andere plekken in Vredewold. De 
toponiemen zeggen in de meeste 
gevallen wel iets over de landschappelijke 
omstandigheden en over de relaties 
tussen dorpen.
Uit het kerkhistorisch onderzoek tenslotte 
blijkt de nauwe relatie tussen kerkelijke en 
bestuurlijke status in de Middeleeuwen. 
De ligging van veel voormalige 
steenhuizen in de directe nabijheid van 
een parochiekerk en de onderscheidende 
verschijningsvorm van kerken te Marum, 
Midwolde en Tolbert waar bestuurlijke en 
juridische ambten werden uitgeoefend 
getuigen daarvan. Tot de vroege groep 
kerken uit het eind van de 12de/begin 
13de eeuw behoren: Marum, Tolbert en 
Midwolde. De jongere groep bestaat uit: 
Lagemeeden, Lucaswolde, Oostwold, 
Nuis, Niebert, Lettelbert en Noordwijk. 
Uit het bouwhistorisch onderzoek zijn 
geen gegevens voortgekomen die wijzen 
op een vroegmiddeleeuwse kerkenbouw, 
bijvoorbeeld van hout, op de plek van de 
huidige kerken. 

5.3 Eindconclusie

Hoewel de archeologische bronnen 
tot nu toe weinig houvast bieden voor 
een duidelijk ruimtelijk begrensd en 
dateerbaar ontginningsmodel voor 
Vredewold, bieden het historisch-
geografisch, toponymisch en kerk- en 
bouwhistorisch onderzoek gezamenlijk 
aanknopingspunten voor een mogelijk 
ontginningsmodel, dat uitgaat van 
een gefaseerde ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis in Vredewold. De 
Oude Riet lijkt een cruciale rol gespeeld 
te hebben bij de toegankelijkheid van dit 
veengebied voor de eerste kolonisten die 
zich vestigden op de hoger gelegen delen 
langs de oevers, zoals stroomopwaarts 
direct op de dekzandhhoogten waar het 
dorp Marum tegenwoordig nog ligt. Waar 
deze eerste kolonisten precies vandaan 
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komen is onbekend. Bewoners uit het 
dichtbewoonde wierdengebied kunnen 
al in de Karolingische tijd via de Riet en 
andere riviertjes het woldgebied zijn 
binnengetrokken en een aanvang hebben 
gemaakt met de ontginningen daar op 
het veen. Van deze vroegmiddeleeuwse 
ontginningen ontbreekt tot op heden elk 
spoor. Dit kan te maken hebben met het 
feit dat eventuele vroegmiddeleeuwse 
bewonings- en ontginningssporen 
zijn afgedekt met klei die tijdens de 
overstromingen vanaf eind 8ste/begin 9de 
eeuw en later hebben plaatsgevonden in 
het noordelijke deel van Vredewold. Ook 
zullen vele sporen verdwenen zijn door 
de veenwinning, grondbewerkingen en de 
latere ruilverkavelingen. Marum lijkt de 
oudste primaire nederzetting te zijn van 
Vredewold, in de vroege Middeleeuwen 
(8ste/9de eeuw) ontstaan op een gunstige 
plek aan de bovenloop van de Oude Riet, 
op een dekzandhoogte waar de bodem 
in een esachtige blokvormige verkaveling 
werd ontgonnen en bewerkt en waar 
geen noodzaak was voor verplaatsing van 
de nederzetting, omdat er geen dreiging 
van overstroming en vernatting was 
zoals meer stroomafwaarts wel het geval 
was. Marum was een pleisterplaats van 
waaruit nieuwe activiteiten plaatsvonden 
en nieuwe parochies zich in de 14de 
eeuw afsplitsten, zoals Noordwijk en 
Nuis. Lucaswolde zou zich enige tijd 
later kunnen hebben afgesplitst vanuit 
Noordwijk. De tweede generatie-
nederzettingen zijn de huidige dorpen 
Midwolde en Tolbert die waarschijnlijk 
primair als rivierontginningen iets 
noordelijker, aan de oevers van de 
Oude Riet zijn ontstaan. Wegens 
vernatting (klink/oxidatie van veen) 
en overstromingsgevaar moesten de 
bewoners waarschijnlijk al  eind 9de /10de 
eeuw hun woonplaatsen zuidelijker 
verplaatsen naar hoger gelegen gronden. 
Dit moet een proces zijn geweest van 
geleidelijke en individuele verplaatsing, 
totdat in de 12de/13de eeuw consolidatie 
plaatsvond door grensafbakening en 
parochievorming op de huidige occupatie-
as. De dorpen Tolbert en Midwolde zijn 

daarmee in deze reeks van verplaatsingen 
de twee oudere, tweede generatiedorpen, 
van waaruit in de 14de eeuw nieuwe 
parochies met eigen kerken zijn gesticht: 
de derde generatiedorpen. Niebert 
waarschijnlijk vanuit Tolbert, Lettelbert 
en Oostwold vanuit Midwolde. Niet 
alleen de toponiemen ondersteunen 
deze derde-generatie theorie, maar ook 
de aan hun moederparochies verwante 
verkavelingsstructuur (Nuis uitgezonderd). 
Lagemeeden vormt qua kerkstichting 
een uitzondering op dit verhaal: daar 
werd in de 14de eeuw een kapel door 
de abdij van Aduard gesticht, waarna 
later een verheffing van die kapel tot 
parochiekerk plaatsvond, welke weer 
een afsplitsing was van de parochie 
Oostwold. Lagemeeden zou in dit opzicht 
net als Lucaswolde tot de vierde generatie 
parochies behoren: afsplitsingen van 
derde generatie parochies.

5.4 Aanbevelingen voor verder 
onderzoek

Het hierboven geschetste hypothetische 
model behoeft nader onderzoek, 
waarvoor hieronder de belangrijkste 
aanbevelingen volgen:

• Fysisch-geografisch/bodemkundig/
palynologisch en archeologisch 
onderzoek naar het door klei 
‘afgedekte’ vroegmiddeleeuwse 
veenlandschap met als doel de 
ouderdom van de veenlagen 
te bepalen (14C-datering) en 
daarmee inzicht te verkrijgen in de 
ouderdom van de klei-afzettingen 
en om vroegmiddeleeuwse 
ontginningssporen en vondsten in het 
veen op te sporen.

• Fysisch-geografisch/bodemkundig 
en archeologisch onderzoek naar de 
ruimtelijke verspreiding, de opbouw, 
ouderdom en het gebruik van de 
‘kleidijken’.

• Nader fysisich-geografisch, 
bodemkundig en palynologisch 
onderzoek naar de uiterste 
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begrenzing van de mariene invloeden 
in Vredewold (kleidek, zout/brak 
watermilieu/vegetatie en dergelijke).

• Nader bodemkundig onderzoek naar 
het voorkomen en de verspreiding 
van de oorspronkelijke (hoog)
veenbedekking in Vredewold.

• Waarderend archeologisch onderzoek 
naar de ouderdom, het oppervlak, 
de aard en de betekenis van het 
‘schierstins-terrein’ bij de kerk van 
Marum.

• Nader archeologisch onderzoek van 
de recente vondsten terpaardewerk 
bij de Langeweersterweg en van de 
vindplaats zelf.

• Nader bodemkundig en archeologisch 
onderzoek naar de ouderdom, 
verspreiding en betekenis van de 
‘spitsporen’ in het veen in de stal bij 
Venema.

• Verdergaande conservering, 
collectievorming en ontsluiting van 
het archeologische vondstmateriaal 
uit de privé-verzamelingen door 
nummering van de vondsten en een 
één-op-één relatie te maken met 
de vondsttabellen in deze scriptie, 
door registratie als ‘waarneming’ 
van de vondsten in ARCHIS en – op 
termijn- een geleidelijke overdracht 
van de gerangschikte en genummerde 
vondsten aan het depot in Nuis.
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, B

35

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht 
grijsgeel

60

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem

75

0

50

weiland0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
brokken klei, donkergrijs, geroerd

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs

60

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

70
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0

50

100

150

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, venig 
zand

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

140

Leem, zwak zandig, sterk grindig, 
donkergrijs, keileem

145

Klei, uiterst siltig, donkergrijs, 
potklei

150

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker bruingrijs

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, E60

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, B85

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, C

100

0

50

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker bruingrijs

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, B

35

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht 
grijsgeel

60

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem

75

0

50

weiland0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
brokken klei, donkergrijs, geroerd

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs

60

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

70
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0

50

100

weiland0

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
geroerd

50

Klei, zwak zandig, resten veen, 
donkergrijs

60

Zand, matig grof, matig siltig, 
lichtgrijs

80

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

100

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, B geroerd60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel, C

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, keizand

90

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

110

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes roest, donkergrijs, 
B geroerd

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel, C

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
grindig, matig steenhoudend, 
lichtgrijs

110

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

130

0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, E  
geroerd potzol iets grijstinten

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
donkerbruin, B

70

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, keileem, 
lichtgrijs, C

80
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0

50

100

weiland0

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
geroerd

50

Klei, zwak zandig, resten veen, 
donkergrijs

60

Zand, matig grof, matig siltig, 
lichtgrijs

80

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

100

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, B geroerd60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel, C

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, keizand

90

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

110

0

50

100

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes roest, donkergrijs, 
B geroerd

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel, C

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
grindig, matig steenhoudend, 
lichtgrijs

110

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
lichtgrijs, keileem

130

0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, E  
geroerd potzol iets grijstinten

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
donkerbruin, B

70

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, keileem, 
lichtgrijs, C

80

bijlage 1

boorstaten pilotgebied
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0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, B 
geroerd (geen E onderscheiden)

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, donkerbruin, 
inspoellaag B

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
lichtgrijs, C keizand

70

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem

85

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak steenhoudend, 
donkergrijs, B/E-geroerd

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst roesthoudend, 
neutraalbruin, B

55

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem C

65

0

50

100

150

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B/E geroerd60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel, C

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

150

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, donkerbruin, iets 
verkit ijzeroer

120
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0

50

weiland0

Veen, sterk zandig, donkergrijs, 
veraard veen

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsgeel

75

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, B

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel, C

120

0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkergrijs, B

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, lichtbruin, C

120

0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, schrale 
graszode

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel

120
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0

50

weiland0

Veen, sterk zandig, donkergrijs, 
veraard veen

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, neutraalbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
grijsgeel

75

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, B

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel, C

120

0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkergrijs, B

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, lichtbruin, C

120

0

50

100

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, schrale 
graszode

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel

120
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0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten veen, donkerbruin

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, B

65

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C

100

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

35

Klei, sterk siltig, donkergrijs50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkergrijs, humeuze klei halfslap

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, neutraalbruin

100

0

50

100

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs

35

Klei, matig siltig, lichtgrijs

65

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donker zwartgrijs, venige klei  
halfslap

85

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, neutraalbruin, B

110

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C

120

0

50

100

weiland0

Klei, matig zandig, sterk 
veenhoudend, donker bruingrijs

40

Veen, sterk kleiïg, donkergrijs
65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal grijsgeel

110

Leem, sterk zandig, keileem, 
lichtgrijs

120
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0

50

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, B 
geroerd (geen E onderscheiden)

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, donkerbruin, 
inspoellaag B

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
lichtgrijs, C keizand

70

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem

85

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker bruingrijs25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak steenhoudend, 
donkergrijs, B/E-geroerd

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst roesthoudend, 
neutraalbruin, B

55

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
keileem C

65

0

50

100

150

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B/E geroerd60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel, C

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs

150

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, B

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, donkerbruin, iets 
verkit ijzeroer

120
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0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten veen, donkerbruin

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, B

65

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C

100

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin

35

Klei, sterk siltig, donkergrijs50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkergrijs, humeuze klei halfslap

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, neutraalbruin

100

0

50

100

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs

35

Klei, matig siltig, lichtgrijs

65

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donker zwartgrijs, venige klei  
halfslap

85

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, neutraalbruin, B

110

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsgeel, C

120

0

50

100

weiland0

Klei, matig zandig, sterk 
veenhoudend, donker bruingrijs

40

Veen, sterk kleiïg, donkergrijs
65

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal grijsgeel

110

Leem, sterk zandig, keileem, 
lichtgrijs

120
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0

50

100

weiland0

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin15

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker zwartgrijs, iets 
potzolvormend

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, donkergeel

65

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs100

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

20

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
veen, donker zwartgrijs, iets 
potzolvormend

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

65

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs

100

0

50

100

weiland0

Klei, zwak zandig, sterk 
veenhoudend, donkerbruin

15

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
resten veen, lenzen klei, donker 
zwartgrijs, iets potzolvormend

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
steenhoudend, lichtgrijs, keizand

100

0

50

100

weiland0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
resten veen, donker grijsbruin25

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
veenhoudend, donkerbruin, veraard 
veen

55

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, lichtbruin

75

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs120
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0

50

100

weiland0

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin15

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker zwartgrijs, iets 
potzolvormend

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, donkergeel

65

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs100

0

50

100

weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

20

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
veen, donker zwartgrijs, iets 
potzolvormend

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

65

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs

100

0

50

100

weiland0

Klei, zwak zandig, sterk 
veenhoudend, donkerbruin

15

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
resten veen, lenzen klei, donker 
zwartgrijs, iets potzolvormend

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal bruingeel

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
steenhoudend, lichtgrijs, keizand

100

0

50

100

weiland0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
resten veen, donker grijsbruin25

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
veenhoudend, donkerbruin, veraard 
veen

55

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, lichtbruin

75

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs120
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0

50

100

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker bruingrijs30

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten 
veen, donker zwartbruin

40

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, neutraal bruingeel

60

Zand, matig fijn, uiterst siltig, matig 
steenhoudend, lichtgrijs

75

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs

120

0

50

100

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

20

Veen, sterk kleiïg, donkergrijs, 
veraard veen

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

100

0

50

100

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donkergrijs30

Veen, sterk kleiïg, resten riet, 
donkergrijs

50

Veen, sterk zandig, donker zwartgrijs70

Zand, matig grof, matig siltig, 
donkergrijs100

0

50

100

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs30

Veen, sterk kleiïg, resten riet, 
donker zwartgrijs60

Veen, sterk kleiïg, donker zwartgrijs

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, donkerbruin

140
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0

50

100

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker bruingrijs30
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bijlage 2
middeleeuwse archeologische vondst-
beschrijvingen vredewold 
Tabel 1 
Resultaten archeologische veldkartering 4 februari 2011 in het pilot-gebied 
Tolbert/Leek – Oude Diep238

 
Molshopen in grasland (M1 t/m M4)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Neolithisch?239 Klein fragmentje M1

3 Kogelpot Onbekend Vergruisd M2

1 Vuursteen Onbekend Afslag M3

1 Steengoed Onbekend Roodbakkend M4

Veld 1 maisakker

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Vuursteen Vroeg/Midden 
Bronstijd

Pijlpunt

1 Vuursteen Mesolithicum Kleine kling met kerfje

1 Vuursteen Onbekend Kling of afslagfragment (proximaal) 
met retouche

11 Vuursteen Onbekend Afslagen

9 Vuursteen Onbekend Brokken/blokken

2 Vuursteen Onbekend Met windlak, onzeker of het 
artefacten zijn

Veld 2 maisakker

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Vuursteen Onbekend Afslag?

1 Vuursteen Onbekend Fragment kern

1 Vuursteen Onbekend Fragment met windlak, incerto fact

2 Steengoed Nieuwe Tijd geglazuurd

238 Van de tweedaagse archeologische veldkartering op 4 en 11 februari 2011 binnen het pilotgebied zijn voor 
  de volledigheid alle vondsten in de tabellen opgenomen, incl. het prehistorisch en post-middeleeuws 
  materiaal. 
239 Persoonlijk commentaar Ernst Taayke, 18-02-2011.
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Tabel 2 Resultaten archeologische veldkartering 11 
februari 2011 in het pilot-gebied Tolbert/Leek – Oude-
Diep.

Veld 3 maïsakker

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot A1 11de/12de onverdikt

1 Kogelpot B3 13de/14de Afgeplatte rand

1 Kogelpot A3 12de Rond, naar binnen verdikt

1 Steengoed 14de/15de Siegburg

3 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

2 Steengoed 17de Witbakkend loodglazuur

2 Steengoed 19de

5 Steengoed 18de/19de Roodbakkend loodglazuur

6 Steengoed 18de/19de Roodbakkend loodglazuur

honderden Baksteen M’eeuws Kloostermop-fragmenten

1 Vuursteen Afslag

1 Vuursteen Verbrand fragment

1 Vuursteen Bewerkt, boorachtig

6 Vuursteen Blokken, brokken

Veld 4 maïsakker

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot Onbekend

2 Steengoed 19de

1 Steengoed 19de Rood loodglazuur

1 Vuursteen Midden- 
Paleo- lithi-
cum?

Zeer sterk verweerde mogelijke afslag, 
incerto fact
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Veld 5 maisakker

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

3 5 Ter-
paardewerk

1ste/2de Ro-
meins

Organisch gemagerd

1 Kogelpot onbekend

1 Kogelpot 13de Met standring

1 Steengoed Na 1250 Roodbakkend, spaarzaam loodglazuur

2 2 Steengoed 18de/19de Zoutglazuur, blauwe verf

2 2 Steengoed 18de/19de Roodbakkend, loodglazuur

1 Steengoed 18de/19de Roodbakkend, mangaanoxide

3 Vuursteen Afslagen

5 Vuursteen Bewerkt

11 Vuursteen Blokjes/brokjes waarvan 3 verbrand

1 Vuursteen Schaafje

1 Kwartsitische 
zandsteen

Klopsteen
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Tabel 3
Inventarisatie Middeleeuwse vondsten uit amateur- 
collecties afkomstig uit het pilot-gebied, aangeduid met 
V1, V2 etc. 
Bronnen: 
- collectie Geert Venema (GV), 
- collectie Bernard Versloot (BV)

Vindplaats 1 (V1) Mensumaweg (zie ook: archiswaarneming 420110).  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Pingsdorf 11de/12de

1 Steengoed 1240-1260 Proto-steengoed vr.type

1 Steengoed 11de/12de Maasland met glazuur

1 Steengoed 14de/15de

1 Steengoed 14de/15de Oor, roodbakkend

9 Komfoor 13de/14de Komfoor-fragmenten

1 Kogelpot 13de/14de Met standring

1 Kogelpot 13de/14de Met standvoet

1 Kogelpot 13de/14de Tuit of steel bakpan

1 Kogelpot 13de/14de Oor

1 Kogelpot 13de/14de Pootje grape

1 Kogelpot Bakpan

2 Kogelpot Bakpan

2 Kogelpot Bakpan

7 Kogelpot A5 13de Verdikt, naar binnen geslagen

15 Kogelpot B1’ 11de/12de Afgeplat

3 Kogelpot B5’ 13de/14de Met dekselgeul

2 Kogelpot C1 12de Driehoekig

3 Kogelpot A1 11de/12de Onverdikt, afgerond

2 Kogelpot A1 11de/12de Onverdikt, van binnen afgeschuind

1 Kogelpot B1 11de/12de Onverdikt, hoekig

2 Basaltlava Hand-maalsteen, brokken

Enkele 
hon-
derden

Kogelpot 11de-14de

Vindplaats 2 (V2) Boerderij/Erf Hendrik de Haanweg 19 (archis, zie ook waarnemingsnr. 238218).  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 2 Pingsdorf 11de/12de 1 Uitgeknepen standring

1 Kogelpot 13de/14de Steel bakpan

     1 

2 

240 ARCHIS, waarnemingsnr. 420110; De Steekproef (de Neef) heeft op 23-2-2007 waarderend onderzoek 
uitgevoerd door middel van grondboringen en veldkartering naar een neolithisch vondstcomplex: bewerkt 
vuursteen, houtskool en fragmenten aardewerk (mogelijk Neolithisch) zijn aangetroffen. 

241 Waarnemingsnr. 238218 in ARCHIS verwijst naar de Trechterbekervondsten die gedaan zijn door Geert 
Venema bij zijn woning (3400-2850 v. Chr.).

240

241
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Vindplaats 2a (V2a), ten westen van Hendrik de Haanweg 19

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot 2de helft 
13de

Bakpan

1 Kogelpot 13de/14de Bodem met uitgiet

1 Kogelpot A5 13de Naar binnen verdikt

Vindplaats 3 (V3) Leeksterveld: Blinksloot (archis, monumentnr. 14924; zie ook waarnemingsnrs. 55690, 400547,400549, 418203, 
418213)  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Proto-steen-
goed

2de helft 
13de

1 5 Komfoor Komfoor-fragmenten

1 Komfoor nok

2 Kogelpot D1 14de Afgezakt

1 Kogelpot D1 14de Schuin

2 Kogelpot D2 14de Tussenvorm: afgezakt en schuin

5 Kogelpot B2-4 13de hoekig

1 Kogelpot Bakpan, steel, platte bodem, onver-
dikte afgeronde rand

1 Kogelpot versierd

1 Weefgewicht

2 Kogelpot 13de Bakpan, steel

2 Kogelpot C1 12de 

1 Kogelpot A1 11de/12de Onverdikt afgerond

2 Kogelpot C3 12de driehoekig

1 Kogelpot A5 13de Rond met dekselgeul

1 Kogelpot B4 13de Hoekig, beide zijden, afgeplatte rand

5 Kogelpot B3 13de Hoekig

5 Kogelpot D3 13de Complex 

Vindplaats 4 (V4) Leeksterveld: Asielzoekerscentrum (archis, monumentnr. 14924; zie ook waarnemingsnrs. 55690, 400547,400549, 
418203, 418213)   Collectie: GV/BV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

12 Komfoor Fragmenten: 2x versierd met vinger- 
afdr.; 1 met cirkels

1 Dakpan Grijs

1 Kogelpot Dikwandig

1 IJzerslak

1 Baksteen Zacht

5 Steengoed Na 1500 Roodbakkend, loodglazuur

1 Steengoed 14/15de Steel bakpan

1 Steengoed Na 1500 Steel bakpan
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1 Bijna steen-
goed

Rond 1300

3 Steengoed 15e/16de Zoutglazuur

1 1 Steengoed 15de/16de Engobe zoutglazuur

2 Steengoed 15de Zoutglazuur

1 Steengoed 14de/15de Met engobe

3 Maalsteen Tiefrit

1 Rode zands-
teen

2 Kogelpot 13de/14de Haakoren

2 Kogelpot Bakpan, onverdikt en afgeplat

1 Kogelpot Verticaal oor

1 Lood Strip oud lood

9 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant

2 Kogelpot A3 12de Rond, naar binnen geslagen

1 Kogelpot D1 14de Uitgezakt

10 Kogelpot D2 L.13de/Vr.14de tussenvorm

1 Kogelpot D4 13de/14de Afwijkende buitenkant met groef

5 Kogelpot C1 12de Driehoekig

1 Kogelpot A1 11de/12de Onverdikt, rond

1 Kogelpot Schaal, afgerond, iets naar binnen

Enkele 
hon-
derden

Kogelpot

Vervolg Vindplaats 4 (V4) Asielzoekerscentrum  Collectie: depot Nuis: (G2009-IV.2, 34, 40a, 43, 51, 62a Doos G737)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering opmerkingen

1 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

1 Steengoed 14de-16de Zoutglazuur

1 Kogelpot B3’ 13de Vierkant 

2 Kogelpot A2 12de Verdikt, afgerond

1 Kogelpot B3’ 13de Vierkant 

1 Kogelpot B8 13de Afgeplat met dekselgeul

1 Kogelpot A5 13de Afgerond met dekselgeul

1 Kogelpot C1 12de Klein potje, driehoekige rand

2 Kogelpot C1 12de Driehoekig

2 Kogelpot A4 13de Rond, verdikt

1 Kogelpot B3’ 13de Vierkant, blok

1 Kogelpot Dekselrand

1 Kogelpot 13de/14de Tuit, doorgestoken

1 Kogelpot B5’ 13de Blok

1 Kogelpot A4 13de Rond, verdikt

1 Kogelpot A4 13de Rond 

1 Kogelpot A1 11de/12de Rond 
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Vervolg Vindplaats 4a (V4a) Asielzoekerscentrum, vondsten uit Waterput, beekdal Blinksloot Collectie: depot Nuis: 
(G2009-IV.132, 133, 136 Doos G741; G2009-IV.135, 8-2-B)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen 

Kogelpot B5’ 13de Kogelpot met tuit, baksel met steen-
gruis, plastisch versierd met verti-
cale ribbels en horizontale ribbels 
bij de tuit, imitatie cordon versierd 
aardewerk

1 Kogelpot Bakpan 

1 Kogelpot D5 13de/14de Schuin, vrijwel compleet

1 Kogelpot B5’’ 13de/14de Met groef aan buitenzijde

1 Kogelpot B5’’ 13de/14de Met groef

tiental-
len

Kogelpot

Kogelpot D4 13de/14de Gelijmd, vrijwel compleet; wijdmon-
dig, rand schuin naar buiten

Vindplaats 5 (V5) Leeksterveld: Hoge Traan Gracht (archis, monumentnr. 14924; zie ook waarnemingsnrs. 55690, 400547,400549, 
418203, 418213)  Collectie: BV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Steengoed 15de/16de Vetvanger, roodbakkend, loodglazuur

4 Steengoed Roodbakkend, met loodglazuur

2 Steengoed Roodbakkend, niet geglazuurd

1 Steengoed Roodbakkend, oor (grape)

2 Steengoed Roodbakkend, bakpan met loodgla-
zuur

3 Steengoed Roodbakkend, grapen

1 Steengoed Roodbakkend, met uitgiet

2 Steengoed Roodbakkend

4 Bijna steen-
goed

Rond 1300

1 Steengoed Zoutglazuur

1 Steengoed 15de/16de Engobe, zoutglazuur

1 Steengoed 15de Engobe, zoutgla- zuur met versiering

1 Steengoed 18de/19de Zoutglazuur en verf

1 Komfoor Fragmentje

5 Kogelpot D1 14de Breed afgezakt

3 Kogelpot D2 14de Naar binnen verdikt, afge- schuind, 
dekselgeul

10 Kogelpot B2 13de Vierkant 

2 Kogelpot C1 12de Driehoekig

3 Kogelpot A4 L.12de/Vr.13de Afgerond

2 Kogelpot B1 11de/12de Hoekig, onverdikt 
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1 Kogelpot D3 Afwijkend

2 Kogelpot Bakpan,vierkant verdikt

1 Kogelpot Bakpan, onverdikt rond

1 Kogelpot Bakpan, onverdikt rond, omgeslagen

Enkele 
hon-
derden

Kogelpot

Vindplaats 5a (V5a) Leeksterveld: Hoge Traan (archis, monumentnr. 14924; zie ook waarnemingsnrs. 55690, 400547,400549, 418203, 
418213) Collectie: GV/BV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 1 1 (oor) Steengoed 14de/16de roodbakkend

1 Bijna steen-
goed

1 Steengoed, 
Siegburg

2 Steengoed 14de/15de Met engobe

2 2 (oren) Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

1 Steengoed 1560-1580 Met appliques versierd, Baardmank-
ruik

2 Steengoed Roodbakkend

4 Kogelpot B2-4 13de/14de vierkant

1 Kogelpot D2 14de Afgeschuind, overgangsrand

1 Kogelpot C1 12de driehoekig

3 Kogelpot A1 11de/12de rond

40 Kogelpot

3 Ter-
paardewerk

Romeins, 
1ste/2de 

Vindplaats 5b (V5b) Leeksterveld: wegcunet A7 (archis, monumentnr. 14924; zie ook waarnemingsnrs. 55690, 400547,400549, 418203, 
418213)  Collectie: BV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Pingsdorf 11de/12de Vlakke bodem, miniatuurpotje

6 Steengoed Late ME-NT roodbakkend

1 Steengoed Late ME-NT Standvoet, roodbakkend

1 Steengoed Late ME-NT Roodbakkend

1 Steengoed 14de/16de Grape, oor met glazuur

1 Steengoed 18de/19de Roodbakkend

1 Steengoed 16de/18de Grape

4 Steengoed 15de/16de zoutglazuur

1 Steengoed 14de/15de

1 Steengoed 15de/16de Engobe met roulette-stempel

1 Steengoed 16de/17de Engobe, zoutglazuur
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1 Steengoed, 
Westerwald

2de helft 17de Met applique en blauwe verf

2 Steengoed Recent

1 Kogelpot, 
Leistenver-
zierte Grau-
ware

14de Grijsbakkend, met opgelegde kleistrips

3 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant

3 Kogelpot D2 14de Naar binnen afgeschuind

1 Kogelpot A1 11de/12de Rond, onverdikt

1 Kogelpot A5 13de Afgerond

3 Kogelpot C1 12de Driehoekig

2 Kogelpot D2 14de Vierkant, schuinstaand, binnenkant 
afgeschuind, buitenkant recht

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig 

13 Kogelpot

Vervolg Vindplaats 5b (V5b) Leeksterveld: wegcunet A7   Collectie: depot Nuis (G2006-X.25, 28, 37, 60, 92, 98 Doos G25)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot B4 13de/14de Hoekig 

1 Kogelpot B5’ 13de/14de Hoekig 

1 Kogelpot Schaal

1 Kogelpot B2 13de Hoekig 

1 Kogelpot A1 11de/12de Versierd, besemstriech

2 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

1 Kogelpot B2 13de/14de Vierkant

2 Kogelpot D2 14de 

1 Kogelpot A1 11de/12de Rond, onverdikt

1 Kogelpot Deksel/pan?

1 Kogelpot C1 12de  Driehoekig 

1 Kogelpot D4 14de Opstaand, schuin naar binnen

1 Kogelpot C3 12de/vr.13de Min of meer driehoekig

Vindplaats 6 (V6) zand/keileem   Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

6 Komfoor 2 versierde fragm.en 1 met gat

1 Maalsteen Fragm.

1 Kogelpot A1 11de/12de Rond, onverdikt

2 Kogelpot Dikwandig

2 Kogelpot 13de/14de Standringen

1 Kogelpot A1 11de/12de Naar binnen afgeschuind

8 Kogelpot B5 13de/14de Hoekig, met lichte dekselgleuf

4 Kogelpot B1’ 11de/12de Hoekig, opstaand
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1 Kogelpot Bakpan,

1 Kogelpot Bakpan,

1 Kogelpot Bakpan,

1 Kogelpot Bakpan,

1 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

Tientallen Baksteen Kloostermop-fragm.

1 Steengoed Na 1500 Roodbakkend, loodglazuur

1 Steengoed Na 1500 Roodbakkend

1 Steengoed Na 1500 Steel, roodbakkend

1 Steengoed Laat 
18de/19de

Irdenware

Vindplaats 7 (V7) Tuin woning Middenweg   Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

Enkele 
tiental-
len

Steengoed 18de/19de

2 1 Pingsdorf 11de/12de

49 Kogelpot A4 L.12de/vr. 
13de 

Heel homogeen

2 Kogelpot Kommen, met afgeplatte rand

1 Kogelpot C1 12de driehoekig

Vindplaats 8 (V8) Mensumaweg   Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

6 Komfoor Fragmenten, 1x versierd

1 Kogelpot Met vingerafdruk

1 Kogelpot Schaal, afgeplat

1 Kogelpot Schaal, naar binnen afgeschuind

1 Kogelpot 13de/14de Haakoortje

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig

2 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant, hoekig

1 Kogelpot A1 11de/12de Afgerond, naar binnen afgeschuind

8 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant 

1 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant met geul

4 Kogelpot D1 14de Naar binnen afgeschuind

1 Kogelpot D6 14de  Naar binnen afgeschuind, met ribbel
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Vindplaats 9 (V9) akker   Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

3 Komfoor Fragmenten

1 Baksel

1 Steengoed 14de/15de Loodglazuur

1 Kogelpot Bakpan

1 Kogelpot D1 14de Afzakkende geul

1 Kogelpot D2 14de Afgeschuind, vierkant

15 Kogelpot

Vindplaats 10 (V10) Mensumaweg   Collectie: GV 

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

2 Kogelpot Steeltje

4 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant

3 Kogelpot C1 12de Driehoekig

1 Kogelpot 13de/14de Standring

2 Kogelpot D2 L. 13de/ begin 
14de

Naar binnen afgeschuind, overgang-
srand

1 Kogelpot A3 L.12de/begin 
13de 

Afgerond, naar binnen geslagen

Vindplaats 11 (V11) Mensumaweg  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot 14de Standpootje

1 Metaalslak

5 Pingsdorf 11de/12de

7 Kogelpot A3 13de Naar binnen afgerond

1 Kogelpot A2 L.12de/vr. 
13de

Naar buiten afgerond

3 Kogelpot B2-4 13de Rechthoekig

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig

Vindplaats 12 (V12) Middenweg  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

15 Kogelpot

2 Pingsdorf 11de/12de 1x met verf

1 Kogelpot A3 L.12de/vr.13de Rond, naar binnen omgeslagen

1 Kogelpot B5 13de/14de Rechthoekig naar buiten, naar binnen 
afgeschuind

1 Kogelpot B1’ 11de/12de Vierkant, van boven afgeplat
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Vindplaats 13 (V13) bocht Hendrik de Haanweg, maisakker  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Kogelpot VME

2 Ter-
paardewerk

Rom.

1 Ter-
paardewerk

Rom. Scherp besmeten

1 Ter-
paardewerk

Rom. Gepolijst

16 Ter-
paardewerk

Rom.

Vindplaats 14 (V14) akker  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

9 Kogelpot

3 Kogelpot B6 L.13de/Vr.14de Bovenkant afgeplat

1 Kogelpot D1 14de afgeschuind

Vindplaats 15 (V15)   Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

3 Kogelpot

1 Kogelpot A5 13de Rond, naar binnen afgeschuind

1 Proto-steen-
goed

13de

Vindplaats 16 (V16) bij de Ryth  Collectie: GV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

2 Kogelpot 1x met zandmagering (jonger dan 
steenmagering)
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Tabel 4

Inventarisatie middeleeuwse vondsten uit het depot Nuis en uit ARCHIS, 
afkomstig uit het pilot-gebied. 
Bron: ARCHIS en depot Nuis, aangeduid met W1, W2, etc.

W1 Wamsteker (naam vinder), Tolbert
ARCHIS Waarnemingsnr. 35391
Collectie: particulier?

Het betreft: 242

• 10 Kogelpotwandscherven, met granietgruis verschraald
• 1 randscherf, geprofileerde rand
• 1 wandscherf Kogelpot, zandverschraald
• 1 brokje graniet

W2 Holmerpad, De Holm (Tolbert)
ARCHIS, Waarnemingsnr. 238506
Collectie: particulier? 

Het betreft:243

Laat-Middeleeuwse woonresten (1050-1500 n. Chr.): 
• o.a. 1 Kogelpotrand met ‘kartelrand’
• Baksteenfragmenten, groot formaat, slecht doorbakken
• 1 fragment waterput/waterreservoir

W3 Hendrik de Haanweg 13, Tolbert
ARCHIS, Waarnemingsnr. 27285
Collectie: particulier? 

Het betreft:244 
• Kogelpotfragmenten van groot formaat, randen scherp geprofileerd (13de  -eeuws)
• Kogelpot met standring, vrij compleet (13de -eeuws)
• Steelpan, handgreep
• Weefgewicht
• Dikwandig vaatwerk met standring (13de -eeuws)
• Botfragment

242 Aantekeningen van Henny Groenendijk op een brief van dr. J(an).A(lbert) Bakker, 7 januari 1998 (IPP). 
Het materiaal is gevonden ‘in een venige laag in de kant van graafwerken voor (?) het uitdiepen van een 
dobbe/pingo…’ , aldus Bakker. Bron: Livelink, RCE.

243 Bron: ARCHIS, waarnemingsnr. 238506. De vondsten zijn gedaan door de heer Ouwema in 1949, op het 
hoogste punt van De Holm bij het afgraven van wit zand.

244 ARCHIS waarnemingsnr. 27285 en documentatie in Livelink. Aantekeningen Henny Groenendijk, d.d. 
9-8-1995, waarin hij meldt een telefonische vondstmelding gekregen te hebben van de heer Burgers, die bij 
het graven van een poeltje de vondsten had gedaan. Locatie: onder ca. 80 cm. toegemaakte grond, een laag 
zwartbruin zand, zeer humeus, rustend op zeer vochtig keizand.

239240241
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W4 Tolberter Petten 

ARCHIS, AMK-terrein 14702 (zie ook waarnemingsnrs. 40316, 40317, 40318, 40320)  Bron/Collectie: BV

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

8 Kogelpot C3 12de Driehoekig, verdikt, met dekselgleuf

1 Kogelpot B2-4 13de/14de Hoekig, van boven afgeplatte rand

1 Kogelpot A4 12de Dikke, ronde rand

1 Ter-
paardewerk

1ste/2de Ro-
meins

2 Pingsdorf

W5 omgeving Pasop/Leek
Bron/Collectie: depot Nuis (2009-III.1, Stelling 16-1-E)

Het betreft:
• 1 vrijwel volledige Kogelpot met driehoekige rand, met lichte ribbel aan de 

binnenkant, Type C3,  12de -eeuws

W6 aan de westzijde van de weg Boerakker-Oldekerk, even t.n.v. de Matsloot
Bron/Collectie: depot Nuis (1962-VII.6 en 7, Stelling 16A1)

Het betreft:
• 1 Kogelpot, tuitkan, met verticale cordons op de wand en met een standvoet; 

fijn zand magering; imitatie Maaslandse waar, 13de -eeuws (?) 

W6a aan de oostzijde van de weg Boerakker-Oldekerk, even t.n.v. de Matsloot

Het betreft:
• 1 Siegburg kan Steengoed, ongeglazuurd, 1325-1375 
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Tabel 5
Inventarisatie van middeleeuwse vondsten in Vredewold buiten het pilot-
gebied, afkomstig uit privé-collecties het depot Nuis of in ARCHIS genoemd, 
aangeduid op de kaart met: V a, V b,  V c etc. 

V a. Vindplaats Lucaswolde, Polderweg 1  collectie Geert Venema (GV)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Baksel

1 Steengoed 14de/15de

1 1 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

1 3 1 1 (oor) Steengoed 18de/19de Zoutglazuur en blauwe verf

1 Steengoed Vr. 20ste “mineraalwater-kruik”

1 Steengoed 19de/20ste

3 (oor) Steengoed Na 1500 Roodbakkend

4 Steengoed Na 1500 Standvoet,roodbakkend

1 (oor) Steengoed 14de/15de Roodbakkend

1 (steel) Steengoed 16de/17de Bakpan

9 Steengoed Na 1500 Roodbakkend

2 Steengoed Na 1500 Witbakkend loodglazuur en koperox-
ide

1 18de Pijpekop

6 Kogelpot

1 Kogelpot Schaal, afgeplatte rand

1 Kogelpot B2-4 13de/14de Vierkant

1 Kogelpot Schaal, afgerond, naar binnen afge-
schuind

1 Kogelpot A5 13de Afgerond, omgeslagen

Tientallen Baksteen Kloostermopfragmenten

1 Baksteen Ingekraste ruitvorm

1 Plavuis

1 Steengoed 14de/15de Roodbakkend, loodglazuur

1 Steengoed Blauwe verf, zoutglazuur

1 Steengoed 15de/16de Zoutglazuur

1 (steel) Steengoed Na 1500 Roodbakkend, glazuur

2 Kogelpot D1 14de Uitgezakte rand

1 (deksel) Kogelpot

2 Kogelpot

1 Kogelpot Schaal, naar binnen afgeschuind

1 Kogelpot D2 14de Uitgezakte rand

V b. Vindplaats tussen Nuis en Marum, t.h.v. bordje bebouwde kom Marum, rand van 
bouwland, op een stapel stenen.
collectie: Geert Venema (GV)

Het betreft:
• 1 dekselfragment van een - grijs gedraaide - aspot met kaarsenhouder, 2de helft 

13de/14de eeuw.
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V c. Vindplaats Lucaswolde, dekzandrug
Bron: ARCHIS waarnemingsnr. 238191
Geen vondsten geborgen

Ondetermineerbaar: ‘potten’, op een rij in het zand, bij het afgraven van een zandkop, 
met het doel een petgat te dichten.245

V d. Vindplaats Marum, slootkant, dekzandkop
Bron: ARCHIS waarnemingsnr. 238512
Collectie: Groninger Museum (depot)

Het betreft:
• 1 Vroeg 8ste - eeuws urntje met crematieresten en een geoxideerd ijzeren mes.246

V e. Vindplaats Oevers Dwarsdiep tussen Marum en Boerakker
Bron: ARCHIS waarnemingsnr. 410546247

Collectie: depot Nuis (G 2009-VII.2, Doos G 769)

Het betreft:
• 1 Kogelpotfragment Late Middeleeuwen (1050-1250 n. Chr.)

V f. Vindplaats Leidijk 1, Noordwijk
Bron: ARCHIS waarnemingsnr. 40148
Collectie: B. Versloot

Het betreft:
• ‘Veel Middeleeuws en (sub)recent aardewerk’ (1050-Nieuwe Tijd).248

V g. Vindplaats kerkhof Midwolde
Bron: ARCHIS waarnemingsnr. 34284
Collectie: Particulier

Het betreft:
• 1 Groninger grootken (zilveren munt) uit het midden van de 15de eeuw.249

V h. Vindplaats Marum, heuvel bij de kerk
Bron: ARCHIS AMK-terrein nr. 6910
Collectie: depot Nuis (G 2004-XII.5, Doos G 35)

245 ARCHIS waarnemingsnr. 238191. Aantekeningen Henny Groenendijk, d.d. 14-1-1993. De potten zouden 
niet zijn uitgegraven, maar weer toegedekt zijn met zand. De melding is op 14-12-1992 gedaan door een 
medewerker van de Grontmij. Aanleiding was de ruilverkaveling Zuidpolder.

246 Waterbolk 1958, 125-126; Groenendijk en Knol 2007, 100-106.
247 De Wit 2008. De vondst is gedaan in het veen tijdens een archeologische begeleiding van de herinrichting 

oevers Dwarsdiep.
248 ARCHIS waarnemingsnr. 40148 bevat voornamelijk Mesolithisch en Neolithisch materiaal: vuursteen: 

afslagen, klingen, kernen, schrabbers, spitsen, stekers, mes (onderdeel). De vindplaats ligt op de 
noordhelling van een zandrug; ten noorden en ten zuiden van de vindplaats liggen dobben (aantekening 
Henny Groenendijk, februari 1995).

249 A. Pol van het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet heeft de munt gedetermineerd en gedateerd.
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Het betreft:
• 10 wandscherven Kogelpot, dun
• Halve baksteen (..x14,5x7,5)
• Fragment roodbakkend cylindrisch voorwerp, glazuur aan binnenzijde, een cijfer “2” 

ingegraveerd.

V i Vindplaats Lettelbert, terrein van de Valkenborg
Bron: ARCHIS AMK-terrein, nr. 7076
Collectie: depot Nuis (1958-VI.2, Doos 15A2)

Het betreft:
• 1 rand Kogelpot, Type B5’’, 13de/14de eeuws

V j. Vindplaats Tolbert, thv de Holm bij de aanleg rijksweg in 1979
Bron/Collectie: depot Nuis (1979-XII.1, Doos 20A1)

Het betreft:
• 2 randen Kogelpot, met vingerindrukken op de hals, Type D2’, 13de eeuws
• 6 randen Kogelpot, Type D2, 14de eeuw
• Tientallen wand- en bodemscherven 

V k. Vindplaats Tolbert, Mensumaweg, land Casemier
Bron/Collectie: depot Nuis (1979-XII.2, Doos 20A1)

Het betreft:
• 1 rand Kogelpot, naar binnen afgeschuind, Type D5, 14de eeuws
• 1 rand Kogelpot, verdikt, Type B2, 13de eeuws

V l. Vindplaats Tolbert, Mensumaweg, land De Pool 
Bron/Collectie: depot Nuis (1891-VI.29, Doos 11C3)
En 1900-I.430 (Doos 12B2)

Het betreft:
• 1 klein bol potje, hardgebakken, rand onverdikt, Type A1, 11de/12e eeuws
• 1 pompoenvormig potje, met nauwe mondopening, naar binnen gebogen, niet 

verdikte, verticaal afgeplatte rand en vlakke bodem. Van zachtgebakken, plekkerig 
grijs en grauw aardewerk; zgn. “inktpotje”, 1ste/2de Romeinse Tijd.

V m. Vindplaats Tolbert, Hoogekamp, bij het graven van het kanaal Diepswal-Tolbert
Bron/Collectie: depot Nuis (1906-VI.11, Doos 12 E1)

Het betreft:
• 1 klein kogelpotje of grape met drie pootjes en afgebroken steel (oor?): 1200-1400

V n. Vindplaats Tolbert, de Meentscheer
Bron/Collectie: depot Nuis (1890-VI.14, Doos 11C3)

Het betreft:
• 1 wijdbuikig potje met drie pootjes, bijna geheel afgebroken halsrand, 

hardgebakken, dunwandig, glad gepolijst, grijs aardewerk, imitatie-grape, 13de/14de
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V o. Vindplaats Noordwijk, ten noorden van de kerk  Bron/Collectie: depot Nuis (1962-VII.13, Stelling 16B1)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

3 Kogelpot B6 13de/14de 

4 Kogelpot B6’ 13de/14de

3 Kogelpot D1 14de

1 Kogelpot A1 11de/12de ?

1 Kogelpot A5 12de/13de

4 Kogelpot B2 11de/12de Hoekig, blok

1 Kogelpot Handvat

3 Kogelpot Bakpannen, waarvan 1 met steel

1 Komfoor 1 fragment met nok; boven- en zijkant 
versierd met duimafdrukken

4 Kogelpot Dekselfragmenten

1 Bijna Steen-
goed

Ca. 1300 Grijs, kannetje

V p. Vindplaats Marum, even zuidelijk van de aansluiting weg Marum-Rijksweg 43 (A7)   
Bron/Collectie: depot Nuis (1993-XII.3, Stelling 19 E3)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

1 Basaltlava Brok maalsteen

3 Komfoor Dikwandig, met gat en verdikking op 
midden bovenkant

1 Kogelpot Grape, pootje

1 Bijna steen-
goed

14de Rijnlands, met zoutglazuur

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig

2 Kogelpot A3 13de Klein potje

1 Kogelpot A1 12de Opstaand rond

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig

2 Kogelpot D2

2 Kogelpot A1 11de/12de Onverdikt, rond

2 Kogelpot A6 12de/13de Met flauwe dekselgeul

1 Kogelpot D5 14de ?

1 Kogelpot B5’ 12de/13de Blok

1 Kogelpot C5 12de/13de Schuin

1 Kogelpot A4 12de Verdikt
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V q. Vindplaats Hooiweg, Boerakker, in een “kleidijk” 
Bron/Collectie: depot Nuis (1962-VII.12, Stelling 16B1)

Rand Wand Bodem Overig Vorm Type Datering Opmerkingen

Kogelpot C3 12de/13de Miniatuur kogelpotje compleet

1 Kogelpot B7 13de/14de Ondersneden

4 Kogelpot C4 13de Blok

1 Kogelpot C1 12de Driehoekig

1 Kogelpot B5’ 13de Hoekig 

1 Kogelpot B2 13de Hoekig  

1 Proto-Steen-
goed

1250-1300 Uitgeknepen standvoet fragment

V r. Vindplaats ’t Pad 4 te Niebert
Bron/Collectie boerderij ’t Pad 4 (Jan Wiertsema)

Het betreft: 
• Resten van een kloostermopfundering (hergebruikt?) op het pleistocene zand: 

twee haaks op elkaar staande funderingsmuren met lengtes van 1.5 en 1 m. en vijf 
steenlagen hoog. Twee vloerniveaus.

• Laat-Middeleeuws Kogelpotaardewerk (12de/13de eeuw?) en 16de/17de eeuwse voet 
van een geglazuurde kruik.250

250  Wiertsema 2010.
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bijlage 3
selectie dino - database van 
boorpunten in het pilotgebied

De rode punten zijn 
boringen die veen bevatten. 
Bron: DINO
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nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van 
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