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Voorwoord  
 

Voor u ligt de masterscriptie ‘Van greppel tot drainagebuis Een interdisciplinair onderzoek 
naar het verleden en de toekomst van detailontwatering in het noordelijke kleilandschap’, het 
resultaat van meer dan een half jaar onderzoek in het kader van de master 
Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit interdisciplinaire onderzoek 
gaat in op de geschiedenis van detailontwatering in het noordelijke kleilandschap. Het 
onderwerp heeft mij van begin tot eind in zijn greep gehad, en heeft mij door een groot deel 
van Noord-Nederland geleid. Het greppeltjesland heeft dankzij dit onderzoek een plekje in 
mijn hart gekregen, en ik kan geen fietstocht meer maken zonder te kijken naar het 
microreliëf van de percelen om mij heen. Wanneer je de landschapsbril nou eenmaal opzet 
kun je deze niet meer afzetten. 
 
Als eerste wil ik Jeroen Wiersma bedanken voor de gepassioneerde inhoudelijke 
begeleiding. Als aandrager van het onderwerp en officieus ambassadeur van het 
greppelland heeft Jeroen heeft mij geholpen met het vinden van een juiste richting voor het 
onderzoek, en gaf hij mij de passie voor greppelland. Ik ben ook zeker dank verschuldigd 
voor de vele contacten die ik heb opgedaan dankzij Jeroen. De relatieve vrijheid die ik heb 
gekregen in combinatie met ondersteuning wanneer ik dit nodig had zijn als zeer prettig 
ervaren. 
 
Van Dr. Mans Schepers heb ik de strenge doch rechtvaardige feedback altijd zeer prettig 
gevonden. Ook wil ik Mans zeker bedanken voor gezamenlijk uitvoeren van het 
booronderzoek in de Lionserpolder samen met Jeroen en mij. Dank gaat daarnaast uit naar 
de lezers vanuit de Provincie Fryslân, Maaike Andela en Kees van Stralen. Het was een 
zeer geruststellend idee dat deze scriptie voor hen als nuttig werd ervaren, en de praktische 
toepassing gaf al vroeg richting voor deze scriptie.  
 
Er zijn nog velen die ik hiernaast dank ben verschuldigd. Voor de haast onbeschrijfelijke 
berg informatie die ik via gesprekken heb verkregen dank ik Hessel Bouma & Hinke 
Bonekamp, Niek Bosma, Prof. dr. Philippus Breuker, Sjoerd van der Hem, Wouter & Aaltje 
Hijlkema, Anne Kingma, Glenn Quarree, Klaas Tiemersma, Piet Venema, Prof. Ben 
Westerink en Dries Zwakenberg. Een Landschapper is niets zonder het veld in te gaan, dus 
voor de toestemming om te mogen rondstruinen op het land dank ik Anne Kingma, Wouter 
Hijlkema en Arjan Hendriks. Voor de gebruikte afbeeldingen gaat mijn dank uit naar 
Christiaan Bakker, Daphne Elzes, fam. Hogewerf te Fransum, Jeroen Wiersma en Simon de 
Winter van Natuurmonumenten. Mijn eigen familie heeft mij tijdens het woelige 
scriptieproces altijd gesteund, en was nooit te beroerd om een stuk door te lezen. Hiervoor 
wil ik ze graag bedanken. Daarnaast wil ik Lisanne en Theo bedanken voor de inhoudelijke 
discussie en Lucia voor de taalcontrole.  
 
Waar mijn jeugd begon eindigt mijn studietijd. Het noordelijke kleigebied is een ontzettend 
gevarieerd landschap en zal altijd mijn passie blijven, en deze master heeft bijgedragen aan 
het begrijpen van het gebied waar ik mij altijd al zo thuis voelde. Ik wil mijn docenten en 
studiegenoten bedanken voor de geweldige tijd op deze mooie studie. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Frebus van Slochteren 
 
Zuidhorn, 10-04-2021 
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Samenvatting 
 

Ontwatering is een dominant thema in het heden en verleden van het noordelijke 

kleilandschap. Het huidige landschap transformeert snel, en hierom is het van belang dat er 

een gedegen beeld komt van de geschiedenis van detailontwatering. Hiermee kan gekeken 

worden in welke mate de geschiedenis van detailontwatering de sleutel biedt voor 

hedendaagse uitdagingen in de landbouw. Dit onderzoek beoogt dit te doen met behulp van 

literatuuronderzoek, archiefonderzoek, interviews en een booronderzoek. De hoofdvraag 

luidt: 
 

Welke gevolgen hebben de veranderingen op het gebied van detailontwatering in het 
noordelijke kleilandschap in de periode 1500-heden gehad voor het landschap? 
 

Zolang het noordelijke kleilandschap terpbewoning heeft gekend was er van een 

ongeschonden kwelder geen sprake. De bevolking maakte volop gebruik van de kwelder en 

ontgon kleine delen voor eigen gebruik. Met de bedijkingen omstreeks 1200 raakt dit in 

stroomversnelling. In deze tijd is het land, voor een groot deel in gemeenschappelijk gebruik, 

bezaaid geweest met leien, een pre-structurele, brede vorm van greppels. Grote delen van 

het land lagen voor een groot deel van het jaar onder water. Met de opkomst van 

windmolens omstreeks 1500 begon het landgebruik in het kleigebied te intensiveren en 

werden de leien vergraven tot sloten. Rond dezelfde tijd werd het structureel begreppelen 

van percelen steeds meer een gewoonte, om zo de percelen beter droog te houden en 

intensiever te gebruiken. Deze transformatie van het landschap is een kenmerk van de 

periode waar de boer steeds minder een peasant en steeds minder een farmer wordt. In 

deze zelfde tijd heeft men waarschijnlijk akkerbouwgewassen of voedergewassen geteeld 

op de hogere wallen.  

Dit onderzoek vindt bewijzen dat het proces van greppels snijden al zeker sinds de 

zestiende eeuw gaande is. Patronen ontdekken in de manier waarop greppels lopen en de 

afstanden is lastig, omdat vaak wordt gewerkt met eeuwenoude systemen. De greppels die 

vaak in Groningse grasland zijn te herkennen hebben een wat vastere, blokvormige 

structuur, wat zijn oorzaak kent in de methode van ploegen. In het onderzoek worden het 

daarom bouwlandgreppelsystemen genoemd.  

Het greppelen ging geleidelijk van de zestiende tot de negentiende eeuw, toen alle percelen 

greppels hadden. Deze periode staat bekend om haar innovaties op het gebied van 

ontwatering. Zo wordt er gedraineerd met ondergrondse kanalen van riet, takkenbossen, turf 

of stenen. Vanaf 1851 werd er gebruik gemaakt van aardewerken buizen om percelen te 

draineren. Na een aarzelend begin neemt het draineren snel toe, vooral in de provincie 

Groningen. Het beklemrecht zorgt hier ervoor dat agrariërs meeprofiteren van investeringen 

in landverbetering, dus was het rendabeler om het aan te leggen. In eerste instantie gebeurt 

draineren vooral op bouwland, later steeds vaker ook op grasland. Ondanks de problemen 

met verstoppingen en verzakkingen gaat de opmars van de aardewerken buizen door tot 

omstreeks 1960, wanneer de eerste kunststoffen drainagebuizen hun intrede deden. Onder 

invloed van de ruilverkavelingen wordt een groot deel van het Noordelijke Kleilandschap 

gedraineerd en geëgaliseerd.  

Er zijn in een aantal gebieden in Friesland en Groningen nog aaneengesloten gebieden met 

greppelland aanwezig, maar deze worden nog steeds bedreigd. Kansen om dit te 

beschermen liggen bij het compenseren van agrariërs via waarden voor weidevogels, het 

vastleggen van CO2 of het behouden van landschappelijke waarden.   
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 1. Inleiding 
1.1 Aanleiding van dit onderzoek 
 

De veranderende detailontwatering 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het Nederlandse landschap totaal getransformeerd door 

de modernisering van de landbouw. Het landschapsbeeld is onder invloed van de 

mechanisatie grootschaliger geworden, wat vanzelfsprekend een impact heeft op de 

beleving van dit landschap.  

In het noordelijke kleilandschap is het verdwijnen van microreliëf een belangrijk kenmerk van 

deze nieuwe grootschaligheid. Landbouwpercelen worden steeds vaker ontwaterd met 

buizen en geëgaliseerd, waardoor de bestaande oude greppels en slenken verdwijnen. 

Deze oude greppels en slenken waren ooit een kenmerkend onderdeel van het landschap, 

maar nu valt dit microreliëf steeds minder waar te nemen.  

Deze scriptie gaat in op de gevolgen van deze verandering, en poogt de geschiedenis van 

detailontwatering in het noordelijke kleilandschap te beschrijven. Er lijkt in de bestaande 

literatuur weinig focus op de landschappelijk insteek te liggen in het totale plaatje van 

detailontwatering. Hier ligt een kans om een onderbelicht onderdeel van het landschap 

uitvoerig te onderzoeken, vanuit dit voor de opleiding Landschapsgeschiedenis 

kenmerkende perspectief. Het doel van dit onderzoek is het samenbrengen van de 

verschillende bestaande invalshoeken op detailontwatering en het verder uitdiepen van het 

onderwerp detailontwatering vanuit een landschapshistorisch perspectief. 

 

Achtergrond 

De genoemde transformatie van het platteland door de intensivering van de landbouw werkt 

steeds verder door op het landschap en de natuur. Vanuit het publieke debat komen 

signalen dat er met deze transformatie essentiële waarden van het platteland verloren gaan. 

Het begrip landschapspijn, genoemd door Jantien de Boer, is hier een sprekend voorbeeld 

van. De manier waarop de jounaliste een verloren landschap beschrijft raakt velen en is 

sinds haar publicatie een belangrijk onderwerp van discussie.1  

De landschapsverandering uit zich ook op andere vlakken, met als een voorbeeld de 

weidevogelstand. Sinds 1990 is de gruttostand gehalveerd en is het aantal scholeksters met 

60 procent afgenomen.2 Ook de verandering van bedrijfsgrootte is illustrerend. In de periode 

van 2000 tot 2020 zijn er in Groningen en Friesland 4585 landbouwbedrijven verdwenen, en 

ging de oppervlakte van het gemiddelde graasveebedrijf van 23,8 naar 39,9 hectare.3 

De uitdagingen op de vlakken van klimaat, biodiversiteit, landschap en waterbeheersing 

zullen zich voor een significant deel afspelen op het platteland. In de laatste tien jaar zijn de 

vraagstukken terug te vinden in beleidstukken op regionaal, nationaal en internationaal 

niveau. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie 

tracht hierop in te spelen. In het nieuwe beleid wordt er meer ingezet op de uitdagingen op 

het gebied van natuur, klimaat en milieu, om zo het boeren toekomstbestendig te maken en 

af te stappen van de focus op enkel de voedselproductie.4  

                                                
1
 Bouma (2017) 

2
 Natuurmonumenten (2015) 

3
 CBS (2021)  

4
 ToekomstGLB (2021) 
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In 2018 verscheen een nieuwe landelijke visie op landbouw, genaamd Landbouw, natuur en 

voedsel: waardevol verbonden. In de nieuwe visie is meer aandacht voor de waardering van 

voedsel en het sluiten van de kringloop, maar ook meer focus op natuurinclusief boeren en 

landschap.5  

De Provincie Fryslân bevindt zich midden in dit proces door de betrokkenheid bij de 

Plattelandsontwikkelingprogramma-subsidies en de gebiedsontwikkelingsprocessen. De 

provincie is hiernaast een dominante kracht in het landschapsbeleid. Op basis van deze 

achtergrond is vanuit deze hoek interesse in het verleden van de detailontwatering van het 

noordelijke kleilandschap, maar ook in hoe het verleden van de detailontwatering een rol kan 

spelen in de aanpak van de huidige uitdagingen op het platteland.  

Daar het doel van dit onderzoek is om een overkoepelend landschapshistorisch perspectief 

te bieden op detailontwatering en microreliëf, kan dit onderzoek bijdragen aan een visie op 

de landschappelijke kant van detailontwatering in specifiek, maar ook aan koppelkansen met 

uitdagingen op de andere vraagstukken op het gebied van landschap, natuur en 

waterbeheer. 

 

1.2 Stand van onderzoek 

Landschapshistorisch veld 

De hoeveelheid geschreven materiaal over detailontwatering is in het landschapshistorische 

veld zeer beperkt. Een van de vroegere vermeldingen voor detailontwatering op 

landschapshistorisch vlak begint met het rapport over het ruilverkavelingsgebied 

Baarderadeel van Vervloet. Philippus Breuker gaat hierop in met Bydrage ta it 

Kultuerhistoarisk Beskrieuwingsmodel fan it lânskip yn ‘e Greidhoeke (1981), waarin hij stelt 

dat Vervloet voorbij gaat aan verschillende landschapshistorische details op 

perceelsniveau.Een later werk van Breuker over de deze streek, genaamd De Greidhoeke: 

Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter (2012), gaat in op het systeem van ontwatering, 

vooral in het hoofdstuk over landschappelijke elementen. Dezelfde auteur behandelt in Het 

landschap van de Friese klei nogmaals bondig verschillende onderwerpen die raken aan 

ontwatering, zoals in het hoofdstuk van landverbeteringswerk. Recent valt het boek De 

Greidhoeke van Jeroen Wiersma (2012) te noemen. Dit geldt als een beknopte 

landschapshistorische beschrijving voor de Greidhoeke, waarbij er kort aandacht wordt 

besteed aan af- en ontwatering en greppels.  

 

Landbouwhistorisch veld 

In de Groninger Volksalmanak verscheen in 1952 een opstel genaamd Een eeuw drainage 

in Groningen. Dit stuk door Addens blikt terug op de introductie van de aardewerken 

drainagebuizen in Nederland. Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw, dat is 

geschreven door Z.W. Sneller (1948), vermeldt drainage ook kort als een deel van de 

landbouwtechnische innovaties in de negentiende eeuw. Het droogleggen van Landerijen 

door W.C.H Staring (1855) is zowel een landbouwkundig als een landbouwhistorisch werk, 

omdat het werk vrij gedetailleerd ingaat op ontwateringsproblemen en hoe deze te verhelpen 

zijn, maar tegelijkertijd ook de geschiedenis van een aantal soorten ontwatering kort 

benoemd. Peter Priester gaat in op ontwikkelingen wat betreft de ontwatering met een 

hoofdstuk over grondgebruik en technische ontwikkeling in zijn werk De economische 

ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910 (1991). Hij koppelt de gunstigere 

                                                
5
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2018) pp. 18-22 
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omstandigheden van de Groningse landbouw aan de productieverhoging en de hogere 

investeringen. Daarnaast behandelt hij kort greppels en drainage. Ook Geschiedenis van de 

Friese Landbouw (1952) door Spahr van der Hoek gaat kort in op begreppeling.  

 

Landbouwtechnisch veld 

Daarnaast is vanuit een meer praktisch oogpunt geschreven over ontwatering en afwatering 

van landbouwgrond. Een aantal van deze werken zijn geschreven als voorlichtingsmateriaal 

voor landbouwers. Men kan hier een aantal werken die waarschijnlijk zijn ter voorlichting zijn 

geschreven onder scharen. Moderne voorbeelden hiervan zijn geschreven door Klaas 

Kooistra, met onder andere Drainage en andere wijzen van ontwatering (1990) en 

Onderhoud van drainage en sloten (1990). Deze beide boeken benadrukken het agrarisch 

nut van ontwateren en bieden een afweging van voor- en nadelen voor de soorten 

ontwateringen. Een ander voorbeeld van een werk als voorlichtingsmateriaal voor agrariërs 

is Werktuigen voor het reinigen van greppels en sloten van Smit (1957), waarin een aantal 

relevante aspecten van ontwatering naar voren komen. Van greppel tot watering : 

beschouwingen over de betrekking, waarin de kleine waterleidingen in polders tot de 

wateringen staan, alsmede over doel, namen, taak, diepte, afmetingen en onderhoud van 

Breeman (1945) is een werk dat het onderscheid tussen sloten, greppels en weteringen 

duidelijk classificeert en heeft daarmee een direct nut voor dit onderzoek. Drainage van 

landbouwgronden van Bouwman (1956) valt in dezelfde categorie van informatieve 

landbouwkundige werken. 

Beschouwingen over het doel en het wezen van drainage van Engelhardt (1958) is een 

officiële uitgave van de vereniging van draineerbuizenfabrikanten in Nederland. Er wordt na 

een korte voorgeschiedenis vooral gerept over de geweldige voordelen van de aardewerken 

buizen. Nog eerder is Dijkema (1852) met zijn Bijdrage tot de meer algemeene verspreiding 

van de kennis der meest belangrijke verbeteringen, welke sedert de laatste jaren in de 

vaderlandsche landhuishouding zijn in gebruik gekomen, welke de trotse eerste vermelding 

van de aardewerken buizen doet.  

Meerdere van bovengenoemde studies verwijzen terug naar Algemeene beschouwing van 

het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende 

drains, greppels, slooten en kanalen door Hooghoudt (1940), ook wel bekend van de 

“Formule van Hooghoudt” die wordt gebruikt om de afstanden en diepten tussen greppels of 

drains te berekenen. Dit werk is zeer theoretisch en technisch en in het onderzoek naar 

ontwatering geldt dit als een standaardwerk. Enige aspecten van drainage van Zander 

(1963) gaat in op werkwijzen van buizendrainage en moldrainage, met extra aandacht voor 

de mechanisatie, het onderhoud en de internationale stand van drainage. 

 

  



9 
 

1.3 Definitiestelling 

Gezien er voor dit onderzoek behoefte is aan duidelijke definities wordt hieronder een 

eenduidige lijst aan definities vastgesteld, zodat er geen verwarring kan ontstaan over welke 

fenomenen behandeld worden. 

 

Afwatering Het afvoeren van overtollig water 

Ontwatering Het onttrekken van overtollig water uit de bodem 

 

Ontwatering en afwatering hangt veel samen. Het Van Dale Groot woordenboek van de 

Nederlandse taal geeft aan afwatering de definitie het afvoeren van hinderlijk of overtollig 

water en aan ontwatering de definitie het ontwateren of ontwaterd worden, ontdoen, 

ontlasten van het (overtollige) water.6 Deze gegeven definities worden voor deze scriptie niet 

specifiek genoeg geacht. In lijn met de geraadpleegde literatuur wordt toegevoegd dat 

ontwatering betrekking heeft op de bodem.7 

 

Draineren Voorzien van onderaardse buizen van poreuze aard voor het afvoeren van het 

overtollige (grond)water 

 

Deze definitie is in overeenstemming met de definitie die is gegeven door het Van Dale 

Groot woordenboek van de Nederlandse taal.6 Draineren is een term die zowel in brede als 

enge zin gebruikt kan worden. Het Engelse werkwoord to drain kent als definitie To make 

something empty or dry by removing the liquid from it; to become empty or dry in this way.8 

Deze definitie is vrij breed. Het gaat hier om zowel ontwatering als afwatering en gaat niet 

specifiek in op de bodem. In Nederland heeft het werkwoord draineren een meer specifieke 

betekenis, namelijk het droogleggen met buizen.9 Om verwarring te voorkomen zal de 

Nederlandse definitie gebruikt worden. 

 

Detailontwatering Het onttrekken van water op kleine schaal 

 

In de titel van het onderzoek staat expliciet detailontwatering in plaats van ontwatering. Dit is 

gedaan om onderscheid te maken tussen grootschalige ontwatering en de ontwatering 

binnen een perceel die met landbouw te doen heeft. Het winnen van water uit de ondergrond 

is een sprekend voorbeeld van het netto ontwateren van de grond en het omlaag halen van 

de grondwaterspiegel, maar niet iets waar dit onderzoek op gericht is. 

  

                                                
6
 Geerts & den Boon (1999) 

7
 Engelhardt (1958) & Breeman (1945) 

8
 Oxford Learner's Dictionaries (2021) 

9
 Engelhardt (1958) pp. 3 
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Sloot Een gegraven water ten behoeve van het afvoeren van overtollig water, met als 
kenmerken dat deze: 

1. De grens van een perceel vormt 
2. Direct bemalen wordt 
3. Voor het grootste deel van de tijd water bevat 

 

Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft bij het woord sloot de 

definitie gegraven water, smaller dan een gracht en breder dan een greppel, als afscheiding 

of om overtollig water af te voeren. Daarnaast wordt aangegeven dat dit woord verband 

houdt met het woord sluiten, in de zin van scheiding van landerijen.6 De hier genoemde 

etymologische oorsprong van dit woord is leidend in de gestelde definitie. Daarom wordt een 

sloot hier gesteld als een water wat om een perceel landbouwgrond heen ligt en geen 

perceel doorkruist. Echter zijn er ook een aantal, vooral oudere etymologische 

woordenboeken die, mede door de betekenis poel, hinten naar een oorsprong van lutum of 

lustrum uit het Latijn.10  

Een ander aspect van de definitie van een sloot ten opzichte van een greppel is dat een 

sloot geldt als een bemalen afvoer. Een greppel kan alleen via een sloot bemalen worden en 

staat dus eerder droog dan een sloot. De schaal waarop beide functioneren is dus 

verschillend, zoals ook genoemd door Breeman. Wat betreft afvoer van water noemt hij een 

greppel tertiair en een sloot secundair.11  

 

Greppel Een smalle en ondiepe uitgraving, met als kenmerken dat deze: 
1. Binnen een landerij ligt 
2. Een gegraven diepte is en dus een product van menselijk ingrijpen 
3. Als doel het afvoeren van overtollig water heeft 

 

Deze definitie is in grote lijnen gebaseerd op de gegeven definitie door het Van Dale Groot 

woordenboek van de Nederlandse taal, namelijk goot, greppel, riool. van graven. smalle en 

ondiepe uitgraving in landerijen, tot afvoer van het overtollige water.6 Het Etymologisch 

Woordenboek van het Nederlands geeft aan dat de Nederlandse oervorm van dit woord 

waarschijnlijk gruppe(le) is. Deze vorm is terug te vinden in het woord gropen, uithollen.12 

Regionale varianten van het woord zijn onder andere grup/gruppe (Oost-Nederland), grippel 

(Noord-Holland en Friesland) grip/grib (Zuid-Nederland) of graaf (Limburg).13 In Groningen 

werd het in het verleden regelmatig een goot genoemd.14 

Alhoewel in sommige gevallen de greppels duidelijk als grensafscheiding worden gebruikt, is 

dit niet het geval in het onderzoeksgebied van dit onderzoek, de noordelijke kleigraslanden. 

De sloten vormen in dit gebied de perceelsgrenzen, waardoor greppels zich altijd binnen een 

perceel bevinden en niet dienen als afscheiding tussen percelen. Dit wordt toegelicht op 

pagina 45. 
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 van Haeringen (1936) 
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 Breeman (1945) pp. 5 
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 Phillipa et al. (2009) 
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 Mijnwoordenboek.nl (2020) 
14

 van der Poel (1956) pp. 134 
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Akker Het stuk land gelegen tussen twee greppels. 

 

In het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt als definitie afgeperkt 

stuk bouwland, met name gedeelte van een stuk bouwland of weiland dat tussen twee voren 

of greppels ligt genoemd.6 Er is gekozen om een stuk land waar akkerbouwproducten 

verbouwd worden consequent bouwland te noemen en niet akker of akkerland, om 

verwarring te voorkomen. Dit is in overeenstemming met Breuker (2012),15 die het Friese 

woord eker gebruikt, en Breeman (1945),16 die akker gebruikt. Af en toe komt er in de 

literatuur een verwijzing voor naar een ander woord, zoals meten.17 In Groningen wordt ook 

wel metjes gebruikt voor akkers.18 In de omgeving van Skrins worden akkers bargerêchjes 

genoemd,19 maar hierover bestaat enige discussie. Sommigen menen dat het een algemeen 

bekend Fries woord is. Volgens het Woordenboek der Friese taal is een van de 

betekenissen van het woord bargerêch een dikke omhoogstaande richel. Het woord duidt 

dus vooral op de bolle vorm, en er wordt genoemd dat bijvoorbeeld ook een straat als een 

bargerêch kan liggen. Dit is in de omgeving van Skrins terug te zien, waar het pad richting 

Skrins over het land De Bargerêch genoemd wordt.20 De akkers bij Skrins liggen boller dan 

in de rest van omgeving, wat mogelijk een verklaring kan zijn.  

 

1.4 Probleemstelling 
De uitdagingen waar de Nederlandse landbouw voor staat zijn groot te noemen. Thema’s 

die vaak naar voren komen zijn het verantwoord omgaan met de bodem, de ontwatering en 

afwatering en de biodiversiteit. Hierbij rijst de vraag op welke manier de historie van de 

landbouw wellicht deel kan zijn bij toekomstgerichte oplossingen. Een landschapshistorische 

insteek op het vlak van detailontwatering kan functioneren als een inspiratiebron voor 

toekomstige landbouw. Daarnaast kan een dusdanig onderzoek een leidraad bieden voor 

het behoud van landschappelijk waarden van historische detailontwatering. Voor de 

Provincie Fryslân geldt dat de organisatie zeer geïnteresseerd zijn voor een dergelijke basis 

voor beleid op het vlak van landschap, en daarnaast ook geïnteresseerd in koppelkansen 

met de landbouw. De concrete behoefte aan een landschapshistorische insteek is hiermee 

aanwezig, en geldt als een directe aanleiding van dit onderzoek.  

  

 

  

                                                
15

 Breuker (2012) pp. 52 
16

 Breeman (1945) pp. 1 
17

 Bieleman (1992) pp. 50 
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 van Bemmelen (1863) pp. 164 
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 Wiersma (2016) pp. 116 
20

 Oostra (1985) pp. 171  
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1.5 Onderzoeksvragen en methodiek  
Met het in acht nemen van de bovenstaande probleemstelling is voor dit onderzoek gekozen 

voor de volgende hoofdvraag: 

 

Welke gevolgen hebben de veranderingen op het gebied van detailontwatering in het 

noordelijke kleilandschap in de periode 1500 tot heden gehad voor het landschap? 

 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van verschillende, meer specifieke 

deelvragen. Deze deelvragen staan hieronder beschreven, met de daarbij gebruikte 

onderzoeksmethoden. 

 

Welke typen detailontwatering zijn er te onderscheiden in het heden en verleden, wat zijn de 

kenmerken, en welke gebruiken hangen hiermee samen? 

Deze deelvraag is het startpunt van het onderzoek. De focus ligt op het beschrijven van vier 

typen detailontwatering, namelijk greppels, primitieve drainage, aardewerken 

drainagebuizen en moderne drainagebuizen. Om deze vraag te beantwoorden is begonnen 

met het in kaart brengen van bestaande literatuur, om vervolgens een aantal denkrichtingen 

uit te werken door middel van interviews, archiefonderzoek, veldbezoek en booronderzoek. 

 

Welke ontwikkelingen hebben geleid tot een ander type ontwatering? 

Bij deze deelvraag ligt de focus op het proces van plaats maken van het ene type 

ontwatering voor een ander type. Met welke argumenten werd er overgegaan op het 

‘volgende’ soort detailontwatering, of zijn er juist eerder gebruikte soorten detailontwatering 

die terugkeren? Deze deelvraag gebruikt dezelfde bronnen als de vorige deelvraag. 

Aanvullend op deze bronnen is wat meer algemene literatuur over de modernisering en de 

economische geschiedenis van de landbouw gebruikt. 

 

Welke relicten van eerdere typen van ontwateringen zijn er vandaag de dag nog te vinden? 

In deze deelvraag is gekeken in hoeverre er vandaag de dag nog sporen van de oude typen 

ontwatering zijn te vinden. In deze deelvraag komen de deelgebieden sterk naar voren. In 

praktijk zal de nadruk liggen op het open ontwateringssysteem, dus greppels en wat daarvan 

over is. Wat betreft bronmateriaal is hier ingezet op foto’s, hoogtebestanden en historische 

kaarten, aangevuld met informatie uit eerder afgenomen interviews.  

 

Welke kansen biedt het verleden in detailontwatering voor de uitdagingen van de toekomst? 

Deze deelvraag komt expliciet terug op het tweede deel van de probleemstelling. 

Verschillende deskundigen in het veld21 nemen op dit moment een lichte twijfel waar onder 

landbouwers over het moderne draineren van landbouwpercelen. Voor deze deelvraag is 

uitgezocht of aspecten van historische methoden van drainage oplossingen kunnen bieden 

voor de huidige en toekomstige uitdagingen waarmee de hedendaagse landbouw van doen 

heeft. Voor de deelvraag is gebruik gemaakt van literatuur in combinatie met de 

waarnemingen bij interviews met respondenten in het veld. 

 

  

                                                
21

 Bosma (2020) Persoonlijke communicatie. 
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Toelichting bij interviews 

Voor dit onderzoek zijn verschillende interviews gehouden over de geschiedenis van 

detailontwatering. Er is gekozen voor interviews als methode vanwege het gebrek aan 

beschrijvingen van vooral greppels in literatuur en archiefstukken, waardoor interviews een 

schat aan nooit eerder vastgelegde informatie kan opleveren. Een aantal van deze 

geïnterviewden zijn gekozen vanwege hun binding met een van de deelgebieden en enkele 

anderen door hun algemene kennis van historische ontwatering. Door het gebrek aan 

literatuur is er vaak afgegaan op de geïnterviewden, en sporadisch kwam het voor dat 

verschillende geïnterviewden een andere zienswijze hadden. In dit onderzoek is zoveel 

mogelijk gepoogd om deze discussie te weergeven. In verband met de omstandigheden is 

het aantal fysiek afgenomen interviews beperkt gebleven, en is het in een aantal gevallen 

beperkt gebleven tot een telefoongesprek of mailwisseling. In bijlage 4 staan de 

achtergronden van de geïnterviewden beschreven.  
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2. Onderzoeksgebied 
2.1 Historische beschrijving onderzoeksgebied 

 
Figuur 01. Het onderzoeksgebied van de scriptie afgebeeld op de Nederlandse bodemkaart. 

Aangeven zijn de deelgebieden Jorwert (1) en Harssens (2). 

 

Het onderzoeksgebied is het noordelijke zeekleilandschap. Een deel van dit landschap is de 

noordelijke kleiweide. Dit gebied is niet algemeen bekend onder deze naam, maar is meer 

een agrarische parapluterm. Om de begrenzing te verduidelijken is het van belang dat de 

criteria van dit gebied goed afgekaderd zijn.  

  

 
Figuur 02. Kenmerken van de noordelijke kleiweide. 
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Het geschetste deelgebied heeft niet volledig eenzelfde geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken, want er is gekozen om de verschillende stukken zware kleigrond bij elkaar te 

voegen, zodat een gordel aan zware gronden ontstaat. Er is geen perfecte definitie van het 

onderzoeksgebied. Bovenstaande kenmerken zijn meer bedoeld voor een grove schets van 

het gebied, omdat een ruime interpretatie meer recht doet aan het diverse landschap dat de 

noordelijke kleizone kent.  

 

Voorgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

De geschiedenis van het noordelijke zeekleilandschap kenmerkt zich door de constante 

invloed van de zee. De kern van het ontstaan van dit gebied begon rond 6000 v.Chr., 

wanneer voor de kust van Noord-Nederland een boog van strandwallen ontstond. Achter de 

strandwallen lag een lagune welke langzaam gevuld werd met sediment.22 Rond 3000 v.Chr. 

was deze lagune voor een groot deel opgevuld met sediment en bestond het grootste deel 

uit getijdengebied.23  

Omstreeks 700 v. Chr. was in Noord-Nederland een fors deel van het eerdere 

getijdengebied aangeslibd tot kwelder. De zee was in deze vlakte doorsneden van kreken en 

prielen nog overal aanwezig, maar de kwelder overstroomde nog maar zelden.24  

In de zevende eeuw v.Chr. vestigden zich de eerste bewoners in het kweldergebied. Deze 

bewoners voelden zich waarschijnlijk aangetrokken door de uitgestrekte kwelderweiden, die 

mogelijkheden boden voor het houden van grotere hoeveelheden vee. De vroege bewoners 

woonden op kleine woonpodia die enkel plek hadden voor een huis. De woonpodia stonden 

zowel alleen als in groepen bij elkaar. Na verloop van tijd groeiden ze door het vergroten en 

het storten van afval en mest aan elkaar tot terpen.25 

In deze periode lag bij de bewoners de nadruk op akkerbouw en veeteelt. Het vee was een 

belangrijke pijler voor bestaan en graasde op de kwelderwal, en op de hogere delen van de 

kwelder was het mogelijk akkerbouwgewassen te verbouwen. In het groeiseizoen waren er 

minder overstromingen, waardoor er mogelijkheden waren voor akkerbouw. Daarbij werden 

soms de akkers ook nog beschermd door lage dijkjes, zoals bekend uit een opgraving bij 

Peins-Oost.26  

Er ontstond een breed scala aan activiteiten die al heel snel invloed hadden op het 

kwelderlandschap. Naast het opwerpen van terpen kan men denken aan vroeg waterbeheer, 

zoals het graven van kleine afwateringen. Deze werden eveneens gebruikt om het vee 

binnen bepaalde stukken grond te houden. Ook het steken van zoden en het aanleggen van 

kleine zomerdijkjes zorgden ervoor dat er geen sprake meer was van een volledig 

natuurlandschap.27 

  

                                                
22

 Wiersma in Nieuwhof et al. (2018) pp. 13 
23

 Vos & van Kesteren (2000) pp. 1704 
24

 Barends et al (2010) pp.17 
25

 Nieuwhof (2018) pp. 31 
26

 Nieuwhof (2018) pp. 43 
27

 Nieuwhof & Schepers (2016) pp. 53-57 
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Vanaf de eerste eeuw v.Chr. werden vanuit het kweldergebied de hoogveenranden 

gekoloniseerd. Vaak zijn deze vroege nederzettingen in de laat-Romeinse tijd verlaten en 

sindsdien overslibd met klei.28 In de vierde eeuw n.Chr. en het begin van de vijfde eeuw was 

er een gedeeltelijk bevolkingshiaat in het kweldergebied. Alhoewel er sprake was van een 

stagnerende ontwatering, kan deze de ontvolking niet volledig verklaren. De ‘nieuwe 

Friezen’ die aan het eind van deze periode het gebied bevolkten lijken afkomstig te zijn uit 

Noord-Duitsland en Scandinavië en onderscheiden zich door een andere materiële cultuur.29  

De eerder genoemde stagnerende ontwatering hield ook aan in de vroege middeleeuwen en 

de volle middeleeuwen. In de kwelderbekkens en op het dalende veen werd knipklei, een 

zware tot zeer zware klei die meestal kalkloos is, afgezet. Deze klei is ontstaan door de 

afwisseling van reductie en oxidatie, wat samenhangt met periodieke uitdroging.30 Deze 

dynamiek is kenmerkend voor het komgebied in de kwelderzones, ook wel de 

kwelderbekken genoemd. Het waren de laagste gebieden in het komgebied die de zwaarste 

kleigronden kenden.31 Deze zwaarste kleigronden waren al vanaf het begin in gebruik als 

weiland(fennen) of als hooiland(mieden).32 Vanaf de vroege elfde eeuw werden de eerste, 

relatief lage dijken die grotere stukken omvatten aangelegd in het noordelijke kleigebied. De 

belangrijkste dijken lagen er omstreeks 1200 en rond deze tijd moet men rekening houden 

met de inbreng van de kloosters op het gebied van waterbeheer.33 Dit intensiever in gebruik 

nemen van grond past goed binnen de Europabrede trend die wordt beschreven door 

Slicher van Bath.34 De economie in dit gebied ontwikkelde zich gedurende de eeuwen 

richting een marktgerichte economie. Langs de noordelijke kuststrook, inclusief de 

Oostfriese Marschen, was veeteelt dominant. Een uitzondering in de latere geschiedenis 

vormt Groningen, waar sinds de late achttiende eeuw redelijk veel grasland is gescheurd, 

zodat in 1818 nog maar 64% van het areaal grasland was.35  

De basis van het onderzoeksgebied is dus het bedrijven van veeteelt, met name in de 

noordelijke kleiweide, waar vandaag de dag de veeteelt nog dominant is. Deze veeteelt is 

ook een rode draad in de ontwikkeling van de detailontwatering in dit gebied. Om deze 

reden zal de veeteelt ook dominant zijn in het onderzoek. 

 

 

  

                                                
28

 Gerrets (2010) 77-79 
29

 Gerrets (2010) pp. 196 
30

 de Langen (1992) pp. 44-46 
31

 Betten (2018) pp. 20 
32

 Wiersma in Nieuwhof et al. (2018) pp. 105  
33

 de Langen (1992) pp. 32-33 & Breuker (2017) pp. 81 
34

 Slicher van Bath (1960) pp. 158 
35

 Slicher van Bath (1960) pp. 257 
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2.2 Omschrijving van de twee deelgebieden 

Zoals is aangegeven onder de onderzoeksvragen zullen er twee deelgebieden gebruikt 

worden om bepaalde ontwikkelingen te illustreren. Er is gekozen voor twee deelgebieden, 

een in Groningen en een in Friesland. Gekozen is voor een gebied rondom de Lionserpolder 

in Friesland en een gebied rond Harssens in Groningen. Beide gebieden bezitten voor een 

deel hun oude ontwateringsstructuren nog, waardoor de geschiedenis aan de hand van 

deze deelgebieden beter kan worden geïllustreerd. 

 

2.2.1 Jorwert 

 
Figuur 03. Begrenzing van het deelgebied Jorwert. 

 

Dit deelgebied ligt voor het grootste deel in de Lionserpolder. Deze polder ligt tussen de 

terpdorpen Leons en Jorwert in. Deze plaatsen liggen middenin de Greidhoeke, een oud 

cultuurlandschap op de klei dat gevormd wordt door eeuwenoude buurtschappen, 

terpdorpen en verspreide plaatsen in het verder vlakke land.36 In het noorden van de 

Greidhoeke ligt een kwelderwal in de lijn Menaam - Baaium en in het oosten van de 

Greidhoeke ligt een kwelderwal aan de rand van de voormalige Middelzee, in de lijn Marsum 

- Boazum. Het grootste deel van de Greidhoeke bestond uit kweldervlakten en 

kwelderbekken. De eerste terpen ontstonden in 700 tot 600 v. Chr. ook in het binnenste 

                                                
36

 Breuker (2012) pp. 13 
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deel, waar dit deelgebied in ligt, nog eerder dan de nederzettingen op de kwelderwallen.37 

Rond het jaar 800 was het hele gebied grotendeels nog kwelder, maar in deze periode was 

het landschap al lange tijd overdekt met terpen.38 In deze tijd zijn de delen van de 

kweldervlaktes in de nabijheid van dorpen ontgonnen met vaarten en leien. Ook kwam rond 

deze tijd verdeling van eigendom van de gemeenschappelijke gronden op gang, waar de 

grenzen in bouwlanden en weilanden langs leien en slenken liep. In de Greidhoeke werden 

na een tijd zowel slenken als leien riet genoemd. De hooilanden werden echter nog niet 

fysiek van elkaar gescheiden met sloten. De afscheiding in de mieden bestond uit palen of 

grensstenen.39 

Door de manier van ontginning ontstond in de Greidhoeke een honingraatpatroon met een 

terp in het midden van elke raat. Van hieruit werd het land verkaveld tussen de natuurlijke 

grenzen van slenken of leien. Met dit proces ontstond een onregelmatige blokverkaveling.40 

Met het steeds verder dichtslibben en het inpolderen van de Middelzee ontstonden in dit 

deel van de Greidhoeke grote afwateringsproblemen, waarbij het water bleef staan in de 

laaggelegen gebieden. Bij deze overstromingen werden ook hogere stukken land 

weggeslagen. De erosie wordt door sommigen eerder geplaatst, namelijk rond het 

bevolkingshiaat van 300 tot 700 n. Chr.. Het in cultuur brengen van deze latere gebieden 

vond plaats vanaf de vijftiende eeuw, en is te herkennen aan de regelmatigere 

blokverkavelingen. In deze periode kwamen ook de kleine molens op, zoals tjaskers en 

spinnenkoppen, die kleinere molenpolders leegpompten. Ondanks deze innovatie bleven 

sommige laaggelegen gebieden tot aan de Tweede Wereldoorlog regelmatig onder water 

staan, zoals het gebied in de omgeving van Skrins.41  

Het gebied heeft altijd primair op veeteelt geleund. Zo was in 1511 4,5 procent van 

Baarderadeel akkerbouw, in 1767 rond de 3 procent, en in 1874 nog maar 1,5 procent.42 

Ondanks dat het gebied voornamelijk veeteelt kende in het verleden, waren er volgens de 

Proefkaart Baarderadeel43 uit 1844 ook kleine stukken bouwland te vinden in de omgeving. 

Er lagen verschillende terpen rondom Jorwert, waarvan Groot Battens tussen 1835 en 1922 

is afgegraven, en Arsum in 1854.44 Daarnaast worden door Vervloet een aantal verhogingen 

in de omgeving ook geïdentificeerd als terp.45 

Het deelgebied wordt begrensd door de Jorwerter Feart. De Lionserpolder ligt ten noorden 

van deze vaart en is op dit moment voor een groot deel in eigendom van 

Natuurmonumenten. Het terrein is hier zeer waterrijk en kent veel reliëf. Aan de randen 

bevinden zich percelen in eigendom van lokale boeren, en deze percelen hebben vaak een 

beheerpakket. De percelen in gangbaar beheer hebben vaak het meeste reliëf verloren.  

De werkzaamheden van de ruilverkaveling Baarderadeel duurden van 1995 tot 2017. 

Hiermee was het de laatste klassieke ruilverkaveling van Nederland. Bij deze ruilverkaveling 

is 268 hectare natuur ontstaan.46 In de Lionserpolder heeft Natuurmonumenten ongeveer 
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42

 Spahr van der Hoek (1977) pp. 262 
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150 hectare natuurland in beheer, en dit wordt aangevuld door land in agrarisch 

natuurbeheer.47 

 

2.2.2 Harssens 

 
Figuur 04. Begrenzing van het deelgebied Harssens. 

 

Het deelgebied Harssens ligt rondom de voormalige borg Harssens. Het ligt ten noorden van 

de stad Groningen en ten zuiden van Adorp. De wierden van Adorp, Sauwerd en Harssens 

liggen op de kwelderwal van de Hunze.48 Opvallend aan de wierden van Adorp en Harssens 

is dat deze zeer dicht tegen de stroombedding van de voormalige Hunze aanliggen.49 De 

bodem van het deelgebied bestaat uit knippige poldervaaggronden, kalkarme 

poldervaaggronden en knippoldervaaggronden met zware klei. 

 

Ten westen van de wierde van Harssens werd in 1365 de eerste keer een borg genoemd, 

een eind bij de Hunze vandaan.50 In 1365 werd ook het Dwarsdiep gegraven, die de bocht 

richting Adorp afsnijdt ter hoogte van Harssens. In 1385 werd een nieuw deel van het 

Reitdiep gegraven tussen Groningen en de Wierumerschouw, waardoor het deel langs 
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 Wiersma (2017) pp. 99 
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 Centrale Landinrichtingscommissie (1988) pp. 8 
49

 Westerink (2020) Persoonlijke communicatie op 24-09-2020 
50
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Harssens langzaam haar functie verloor.51 In 1540 werd de nieuwe borg aangelegd op de 

voormalige dorpswierde van Harssens. Het borgterrein ligt voor een deel in de oude 

Hunzeloop.52 Er mag dus worden aangenomen dat in deze periode de loop al dusdanig 

dichtgeslibd is dat van de loop die tot 100 meter breed kan zijn geweest niets meer dan een 

smalle sloot over was. Tot deze conclusie komt ook Bruins (2014):53 

“Aan het eind van de middeleeuwen waren de bedijkingen dusdanig betrouwbaar dat men 

hoge stukken droog hield bij hoog water. Van effectieve waterbeheersing was echter nog 

geen sprake. Er moet nog heel wat op het gebied van afvoer van water geleerd worden.” 

 

Het langdurig onder water staan van gebieden zou de aanslibbing van de afgesloten armen 

van de Hunze hebben aangejaagd. Een gebied waar deze aanslibbing niet heeft 

plaatsgevonden is een arm van de Hunze die eerder is ingedijkt. Dit gebied staat vandaag 

de dag nog bekend als de Koningslaagte. De diepte die hier door het landschap loopt is rond 

de 50 meter breed. Vandaag de dag is een groot deel van het land bij de oude Hunzearm 

van het Groninger Landschap. Een groot deel van dit reservaat is in handen gekomen van 

het Groninger Landschap door de Ruilverkaveling Sauwerd.54 Bij deze ruilverkaveling (1965 

- 2011) was het aanvankelijke doel om de ecologische hoofdstructuur die is vastgesteld 

langs het Reitdiep voor het grootste deel in handen te laten komen van het Groninger 

Landschap, wat vooral in de omgeving van Harssens goed gelukt is.55 Van de 490 hectare 

die dit deelgebied groot is, is 247 hectare in handen van het Groninger Landschap. Aan de 

randen van dit deelgebied zijn percelen nog in particulier eigendom. Een aantal percelen zijn 

in gangbaar beheer en andere percelen hebben een overeenkomst voor agrarisch 

natuurbeheer. Er zijn relatief weinig oude boerderijen rondom Harssens, omdat de grond in 

het verleden in gebruik was door koemelkers uit de stad Groningen.56 
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3. Resultaten 
3.1 Typen detailontwatering 
Er worden vier soorten detailontwatering onderscheiden. Deze betreffen het open 

ontwateren, het primitieve draineren, het draineren met aardewerken buizen, en het 

moderne draineren. Deze typen volgen elkaar in de meeste gevallen op in de behandelde 

volgorde, alhoewel er lokaal variaties bestaan in de chronologie van deze vier typen. Aan 

deze ontwikkeling van het ene soort naar het andere soort is paragraaf 3.2 gewijd. In de 

komende paragraaf worden de details van deze verschillende soorten detailontwatering 

behandeld. 

 

3.1.1 Het open ontwateringssysteem 

In deze paragraaf wordt het open ontwateringssysteem behandeld. Omdat er wordt gekeken 

naar de detailontwatering zal de focus liggen op de ingrepen binnen een perceel, wat voor 

deze paragraaf inhoudt dat er wordt gekeken naar greppels en enkele begrippen die in het 

verlengde hiervan liggen. 

De datering van het greppelen is de grootste uitdaging in deze paragraaf. Er bestaat weinig 

documentatie op het vlak van vroege landbouwtechniek, met name door het gebrek aan 

geschreven bronnen. Het graven van kleinere, periodiek droogstaande goten is al zeer 

vroeg vastgesteld, te zien aan bijvoorbeeld de Romeinen die het land drenkten door te 

greppelen.57 Het fenomeen van ridges and furrows, welke vaak wordt gedateerd in de late 

middeleeuwen, maar ook uit bronnen van de zevende of achtste eeuw na Christus naar 

voren komt, is een voorbeeld van het open ontwateren.58 Daarna zijn er greppels als 

perceelafscheidingen gevonden bij opgravingen op terpen,59 waaruit opgemaakt kan worden 

dat greppels al vroeg werden gegraven in het onderzoeksgebied van het noordelijke 

kleilandschap.  

De focus voor dit onderzoek is specifiek gericht op het procesmatig begreppelen van de 

landbouwgrond van het onderzoeksgebied in plaats van het enkel graven van greppels. 

 

Vormen van greppels 

Bij het onderscheid tussen pre-structureel begreppelen en structureel begreppelen is het 

eerst noodzakelijk om een morfologisch onderscheid tussen beide soorten te maken. 

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Kooistra (1989), die in Drainage en andere wijzen van 

ontwatering onderscheid maakt tussen drie verschillende typen die geschetst worden in 

figuur 5. 
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Figuur 05. Greppels zoals deze worden gecategoriseerd door Kooistra. 

 

Er wordt op basis van twee verschillende kenmerken onderscheid gemaakt tussen deze drie 

soorten. Het eerste kenmerk is de greppelvoor. Kooistra spreekt van een greppelvoor zodra 

er echt een stuk zode wordt uitgestoken.60 Dit onderscheid wordt ook gebruikt door 

Bouwman (1956),61 dus dit wordt gezien als theoretisch voldoende onderbouwd. Bouwman 

heeft het in dit geval over spitse bodems en ronde bodems. Het tweede kenmerk is de 

bolling van de akker tussen twee greppels in. Dit noemt Kooistra ronde akkers. 

Aan de hand van deze classificering en de literatuur wordt er in dit onderzoek onderscheid 

gemaakt tussen pre-structurele begreppeling en structurele begreppeling. Structurele 

begreppeling is het soort begreppelen dat uitgaat van een grootschalig opgezet, uitgedacht 

systeem van greppels die regelmatig worden onderhouden, waar dus bronnen over bewaard 

zijn gebleven, terwijl pre-structurele begreppeling voor deze periode geplaatst wordt en 

waarschijnlijk geen compleet systeem was en het graven van deze greppels waarschijnlijk 

een incidentele bezigheid is. 

 

Pre-structurele greppels  

In de literatuur met een focus op historie worden vooral de brede en grote greppels 

onderscheiden vanwege de ouderdom.  

Het gaat hierin om Type C, alhoewel er soms in de brede greppel nog een greppelvoor 

getrokken is, waardoor deze op Type B lijkt. Met name Philippus Breuker herkent dit Type C 

als zijnde de oudste ontwateringsvormen, die van vóór het graven van de sloten stammen, 

en noemt ze leien. Maarding (1956) geeft de volgende definitie voor een lei: ‘een leiding, 

waterleiding, gleuf in de lengte door een stuk weiland lopende’.62 Leien richten zich qua 

afwatering primair op de natuurlijk gevormde prielen of slenken.63 
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Qua vorm zijn leien altijd veel groter en breder dan greppels, soms wel een halve akker 

breed.64 Andere schrijfwijzen zijn onder andere leij of ley, en leie (uitspraak laaie) in het 

Fries.65 Omdat ze in de zomer droog staan en primair regenwater en wat beperkter het 

grondwater afvoeren kan men het zien als een type greppel.  

 

 
Figuur 06. Een lei in de Lionserpolder. 

 

Rienks noemt in Baarderadiel: In Geakunde het begrip lânsleatten, wat sloten zouden zijn 

die in de zomer droog lagen.66 Dit begrip is een andere benaming voor leien, vooral meer in 

het midden van Friesland gebruikt, terwijl de benaming leien of leijen meer in het noorden 

van Friesland gebruikt wordt.67 

Breuker plaatst de leien nadrukkelijk vóór het gebruiken van molens voor waterbeheersing. 

De diepere ontwatering van de sloten was pas nodig toen er met molens werd gewerkt. In 

zekere zin zijn de leien de voorgangers van sloten, en zijn ook vele leien vergraven tot 

sloten.68 Op basis van de assumptie dat het graven van sloten stamt uit de periode rond 

1500, zoals eerder genoemd, zijn leien dus op zijn minst 500 jaar oud.  

Leien worden geassocieerd met het oude land, maar kwamen ook in nieuwer land voor. Een 

voorbeeld hiervan zijn de inpolderingen in de voormalige Middelzee in Friesland. De leien 

slibten hier langzaam dicht en werden periodiek uitgediept, waarna het vrijgekomen 

materiaal op de akker werd gelegd, waarmee de akkers hoger werden.69 

 

Onder het Type B, greppels met een bolle akker en een uitgestoken greppelvoor, kan een 

ander Fries type worden geschaard. In historische bronnen wordt een in elkaar overlopend 

type greppels genoemd. Het wordt genoemd als een blinde voering, een blinde voor, een 
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blynfuorge, of een bilgreppel. Deze greppels zijn breed, echter niet zo breed als een lei. 

Bovendien zijn deze greppels doodlopend en lopen ze dus niet in volledigheid door een 

perceel heen.70 Volgens Postma (2010) is een Blind een benaming van een droge sloot.71 

Dat een fuorge een voor is blijkt uit het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, die 

de Nieuw-Friese fuorge en het Oudfriese furch noemt.72 De vraag is echter wel of men deze 

voor als een spitse voor moet zien. Duidelijk is in ieder geval dat het geen sloot is. Zo blijkt 

dat in 1663 in Bolsward een deel van een perceel werd afgescheiden met een sloot, terwijl 

het eerder alleen met een blinde voor of een blynfuorge was.73 Hieruit blijkt nogmaals dat 

ook deze vorm redelijk oud is. Breuker (1981) herkent ze als grote stukken land met akkers 

die schijnbaar alle kanten op liepen.74 Een enkele keer zijn de blinde voren nog te vinden in 

grote percelen weiland welke in het verleden deel hebben uitgemaakt van de fennen of de 

maden. Eén perceel heeft dan vaak meerdere, die elk een andere kant uit lopen. Ze delen 

een perceel in een aantal kleinere in. Die kleinere percelen zijn dan weer door veel jongere 

greppels verdeeld in akkers.75 

 
Figuur 07. Een perceel die door een aantal blynfuorgen in kleinere percelen is verdeeld. 

 

In bovenstaande figuur is te zien hoe een aantal diepere greppels recht het land in lopen, en 

op deze diepere greppels komen vervolgens de kleinere greppels weer uit. Tussen deze 

kleinere greppels tekenen zich de akkers af. De greppels zijn duidelijk niet uitgestoken, maar 

ook niet zo breed als leien. 
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Van de vier bovengenoemde begrippen die vaak in relatie tot elkaar worden genoemd, is 

bilgreppel de meest opvallende. Dat het een bestaand fenomeen is, blijkt uit het feit dat het 

wordt genoemd als een toponiem in de oude mienskar van Sexbierum.76 Foerste (1964) 

geeft het woorddeel bil een betekenis in de zin van scheiding.77 Miedema zet echter 

vraagtekens bij deze definitie:  

“Daarom betwijfel ik of Foerste de scheepsterm bil wel terecht de betekenis 

‘scheiding’ heeft toegekend. Dit deed hij ook met het friese bilgreppel voor een diepe 

greppel in bouwland, ofschoon een bilgreppel wel het beeld kan oproepen van de 

bilnaad, die bij mens en dier ook wel vuil en vochtig kan zijn.”78 

Uiteindelijk concludeert Miedema dat het deel bil slaat op slibgebied, drassig land.79 Wat dus 

overeind blijft aan de bilgreppel is de vochtigheid, wat gezien het een greppel is niet vreemd 

moet voorkomen. Een andere suggestie is dat bil slaat op het reliëf, dat stamt uit opbillen,80 

wat logisch zou zijn in relatie tot de landstreek Het Bildt.  

 

Qua vorm lijken de voornoemde typen greppels meer op een (droge) sloot, omdat ze platte 

bodems hebben. Dit soort greppels wordt vaak gecombineerd met hoge akkers, waardoor 

men het zo kenmerkende microreliëf krijgt. Spitse greppels kunnen na jaren van gebrekkig 

onderhoud ook dezelfde karakteristieken krijgen.81 Echter liggen zowel leien als bilgreppels 

dieper en breder dan andere greppels, dus zijn er nog extra karakteristieken die deze pre-

structurele greppels onderscheiden van andere greppels. 

 

Structurele begreppeling 

Het driehoekig steken van greppels zoals wordt beschreven op pagina 46 kan men gelijk 

stellen met het structureel greppelen zoals hieronder wordt besproken. Spitse greppels, of 

zoals bij Typen A en B (met greppelvoor) van Kooistra (zie figuur 05), worden dus als 

recenter gezien. Alle écht spitse greppels zijn dus modernere greppels dan de pre-

structurele greppels, maar niet alle ronde greppels of greppels zonder greppelvoor zijn écht 

oude of pre-structurele greppels. Spitse greppels zijn vandaag de dag wel het meest 

dominant, omdat ze eenvoudiger te onderhouden zijn en een minder groot oppervlak 

hebben.82 Men kan deze spitse typen ook waarnemen in het Friese veenweidegebied83 en 

de droogmakerijen in de Greidhoeke.84 Bij deze moderne greppelsystemen ontbreekt vaak 

ook een sterke bolling van de akkers, waar op pagina 42 verder op in wordt gegaan. 

 

Ontstaan van systematisch begreppelen 

Zoals eerder genoemd is het in het gemaakte onderscheid vooral van belang om erachter te 

komen wanneer men is begonnen met het structureel begreppelen en ontwateren van 

percelen in specifiek dit onderzoeksgebied. Over deze datering zijn verschillende meningen 

te vinden binnen de literatuur. 
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Interpretatie van jonge oorsprong 

In de literatuur is er vooral in oudere bronnen te lezen dat begreppelen ontstaan is in de 

achttiende of negentiende eeuw. Een voorbeeld hiervan is Vervloet, die stelt dat greppelen 

in de achttiende eeuw in de zwang is geweest, en de oudste greppelsystemen stammen uit 

de zeventiende of achttiende eeuw.85 De Boer meldt dat het greppelen sinds 1720 

plaatsvindt naar Engels voorbeeld, maar levert voor deze bewering geen bewijzen.86  

Deze aanname is natuurlijk ook merkwaardig als men rekening houdt met het feit dat andere 

waterstaatkundige ontwikkelingen zoals dijken en sloten veel eerder gedateerd worden. 

Daarom staat hieronder een modernere visie op het ontstaan van greppelland beschreven. 

 

Interpretatie van oudere oorsprong 

De bewijzen dat het structureel begreppelen van percelen eerder begon dan destijds werd 

aangenomen stapelen zich steeds verder op naarmate er in de afgelopen jaren meer 

onderzoek is gedaan. 

Het is hierbij van belang dat dit onderzoek vooral gaat over de methode van begreppelen 

zoals is beschreven op pagina 46. Dat er waarschijnlijk al greppels aanwezig waren met de 

vroege bewoning van het noordelijke kleigebied lijdt geen twijfel, maar vroege bronnen over 

dit onderwerp zijn beperkt. 

De vroegste geschreven lokale bron die ingaat op de landbouwpraktijk is het Reckenboek 

ofte Memoriaal van Rienck Hemmema. Hij houdt de boekhouding van zijn boerderij bij, en 

geeft daarbij aan hoeveel werk er door wie is gedaan. In 1573 vermeldt hij het volgende: 

 

‘12 nouembris Liuue ende Claes gruppelt 4 dagen deags een reael op hoer egen kost.’ 87 

 

Hij beschrijft hier dat Lieuwe en Klaas 4 dagen de greppels hebben onderhouden. Dit is 

tegelijk de enige verwijzing naar greppelen in de hele bron. Het klusje werd dus niet frequent 

gedaan, aangezien het Reckenboek gaat over de jaren 1569 - 1573.  

 

De greppels die vandaag de dag zichtbaar zijn verschillen per perceel van richting en 

akkerbreedte. Hieruit kan men concluderen dat deze huidige greppels later zijn aangelegd 

dan de sloten. De vroegste datering van de huidige greppelpatronen binnen de percelen ligt 

dus tijdens of na de tijd dat de sloten zijn gegraven. Het is in zekere zin ook wel logisch dat 

de beschikbare arbeid eerst wordt gestoken in het verbeteren van de hoofdontwatering en 

hierna pas in het verbeteren van de detailontwatering, waar de greppels onder vallen. 

Het graven van sloten is een bezigheid die in historische bronnen vaker verschijnt dan het 

aanleggen van greppels. Philippus Breuker vindt verwijzingen naar het slootgraven in 1504, 

1542, en 1602.88 Schroor dateert het greppelen op de zeventiende of achttiende eeuw.89 Het 

graven van sloten was een van de vele bezigheden die samenhingen met het intensiveren 

van de landbouw in deze periode, zoals verder behandeld in paragraaf 3.2.  

 

                                                
85

 Vervloet (1980) pp. 87 
86

 Boer, T. J. de (1897) 
87

 Slicher van Bath, B.H. (1958) pp. 158 
88

 Breuker (2012) pp. 47-50 
89

 Schroor (1993) pp. 54 



27 
 

Fysiek bewijs kan door het gebrek aan archeologisch onderzoek moeilijk worden 

vastgesteld. Er kan echter aan de hand van redeneren wel bewijs gevonden worden voor de 

oudere datering van de greppels, met behulp van een situatie in het deelgebied Harssens. 

 

 
Figuur 08. De omgeving van het borgterrein van Harssens. 

 

In deze omgeving hebben zoals ook al genoemd in de beschrijving van het deelgebied twee 

borgen gestaan. Het aanleggen van de tweede borg ging gepaard met grootschalige 

landschappelijke ingrepen. In figuur 08. zijn de lijnen die hiermee geassocieerd worden 

aangegeven met de roze stippellijnen. Bij deze ingreep is de oude perceelstructuur 

doorsneden, inclusief het greppelpatroon. Dit valt nog goed te zien bij het perceel 

rechtsboven, omgeven met een blauwe stippellijn. Men kan dus concluderen dat het 

greppelpatroon van dit specifieke perceel ouder is dan de ingrepen die geassocieerd worden 

met de aanleg van het tweede borgterrein. De nieuwe borg wordt gedateerd op 1540.  

Dit zou kunnen inhouden dat het greppelpatroon gedateerd kan worden van voor 1540, wat 

het vroegste bewijs van systematisch greppelen zou wezen,90 nog voor de vermelding van 

Hemmema in 1573. Omdat het aanleggen van het borgterrein wellicht niet volledig in 1540 

werd gedaan, lijkt het verstandig om dit greppelpatroon te dateren in de periode 1500-1550. 
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Figuur 09. Dronefoto van eerder genoemde perceel bij Harssens. 

 

Het systematisch begreppelen is een proces dat past in de intensivering van de landbouw 

zoals beschreven in paragraaf 3.2. De combinatie van de literatuur en de aanname rond 

Harssens doet concluderen dat het systematisch begreppelen een gaande ontwikkeling is in 

de periode 1500-1700. Ook Spahr van der Hoek schrijft dat aan het begin van de 18e eeuw 

het greppeljen of gropjen de regel scheen te wezen,91 en hierom wordt bij dit onderzoek 

aangenomen dat het land aan het begin van de negentiende eeuw het land volledig 

systematisch begreppeld moet zijn geweest, en deze greppels in meer of mindere mate 

zodanig onderhouden moeten zijn geweest dat ze functioneerden. 
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Systematiek van greppelpatronen 

Het structureel begreppelen bracht ook een zekere georganiseerdheid met zich mee. Anders 

dan voorheen was het arbeidsintensiever en meer gericht op optimalisatie. 

De meest eenvoudige structuur van greppels is een perceel met één soort greppels die 

ononderbroken door een perceel heen lopen van sloot tot sloot, en direct in de sloot 

afwateren. Dit eenvoudige greppelsysteem is te zien in figuur 10. 

 

 
Figuur 10. Schematische tekening van een eenvoudig greppelsysteem. 

 

De eerder genoemde blynfourgen, leien en bilgreppels kregen in het systeem van structureel 

begreppelen een nieuwe betekenis. Kleinere greppels monden uit in deze grotere 

greppels,92 wat dus impliceert dat deze kleinere, structurele begreppeling later kwam dan 

deze oudere greppels en daar direct op geënt werd. Op percelen waar dit het geval is kan 

men dus spreken van een eerstegraads greppel, de blynfuorge, die in de sloot eindigt, en 

een tweedegraads greppels, die eindigen in een eerstegraads greppel. Deze systematiek 

bestaat ook in de door Breuker genoemde inpentige of ynpannnige percelen. Binnen deze 

percelen is er ook 1 primaire greppel, dwars door het perceel of rondom aan de binnenkant 

van de kantdijk.93  
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Figuur 11. Twee inpentige percelen in de Lionserpolder. Te zien valt de hoge rand (zwart 

omcirkeld) en de diepere, eerstegraads greppel (roze omcirkeld). 

 

 
Figuur 12. Greppelsysteem met afvoerende dwarsgreppel in de voorgrond nabij Harssens. 
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Het greppelsysteem dat in de literatuur naar voren komt als het Gronings greppelsysteem zit 

nog complexer in elkaar. Minderhoud (1917) noemt bijvoorbeeld het volgende: 

  

In het Groninger grasland geschiedt het afwateren door het graven van ondiepe greppeltjes. 

De uit die greppels komende grond wordt over het grasland uitgespreid. Het begreppelen 

laat echter niet zelden te wensen over.94 

 

Dit impliceert dat er geen sprake is van spits gestoken greppels en wel van bol liggende 

akkertjes, een waarneming die men vandaag de dag nog kan doen bij de weinige 

greppelpercelen die nog resteren in de provincie Groningen. 

 

 
Figuur 13. Een Gronings greppelsysteem nabij Zuidhorn. 
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Figuur 14. Schematische weergave van een Gronings greppelsysteem . 

 

De kleinste greppels worden door Priester voren genoemd.95 Deze worden om de 3 meter96 

gegraven of geploegd. De kleinste greppels monden uit in de dwarsgreppels, die om de 25 

meter dwars over de akkers en de voren gegraven zijn. 97 Ook Addens benoemt de relatief 

smalle akkers tussen de kleinste greppels. Hij schrijft dat de akkers voorafgaand aan de 

drainage tussen de goten 10 en 12 voet breed waren, respectievelijk ongeveer 3 en 3,5 

meter. Dit staat gelijk aan 5 tot 6 omdriften met de ploeg.98 De dwarsgreppels lijken redelijk 

recent te zijn. Vermeldingen uit 1854 vertellen over het graven van greppen dwars door de 

akkers, die in Groningen zuchtgeuten of elders woelgeuten genoemd worden.99 Priester 

noemt de dwarsgoten ook wel greppels of voetgoten.100 Ze zorgen ervoor dat het water 

vanuit de voren sneller in de diepere greppels belandt.101 De voren hebben immers maar 

een beperkte afvoercapaciteit en kunnen daarom niet uitstrekken over het hele perceel. Het 

bestaan van dwarsgreppels in Friesland komt in de literatuur niet echt naar voren. Ze 

hebben echter wel bestaan. Zo heeft Hijlkema nog meegemaakt dat er stenen buizen in de 

dwarsgreppels werden gelegd en deze akkers vervolgens zijn doorgetrokken. Momenteel 
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wordt dit door het klinken van de grond rond deze buizen weer zichtbaar. Ook zijn de 

dwarsbuizen op sommige plekken kapotgereden of dichtgeslibd door het greppelfrezen.102  

De dwarsgreppels zijn echter ook uit het Friese akkerbouwgebied bekend, waar ze 

halsfuorgen genoemd worden.103 

Na deze dwarsgreppels komen de echte diepe greppels, die uiteindelijk uitmonden in de 

sloot. Deze worden ook wel meentgoten, muntgoten, slenken, middelsloten of spuiten 

genoemd.104 Er is dus sprake van een eerstegraads, tweedegraads en een derdegraads 

greppel in het Groningse systeem. 

 
Figuur 15. Meerdere percelen met een Gronings greppelsysteem nabij Fransum. 

 

Een ander kenmerk aan het Groningse systeem dat in de literatuur naar voren komt is de 

relatief vaste maatvoering. Zo noemt Geert Reinders in van der Poel (1956) het volgende: 

“Men ploegt het land in akkeren ter breedte van 10, 12 of 14 voeten Groninger maat 

(Respectievelijk 2,9, 3,5 en 4 meter). De akkers, althans voor het winterzaad, 

eenigzinds rond, zodat het water reedelijk in de voren kan aflopen en langs dezelve 

of in de dwarsgoten of door de wenakkers in de slooden zich ontlast.”105 

Zoals eerder genoemd komt vooral 10 voet of 3 meter vaak terug in de bronnen, bij 

bijvoorbeeld Addens en Priester.  

Opvallend in dat in de Friese literatuur geen verwijzing naar een vaste maatvoering te 

vinden is. Het kan deels zijn dat het gebruik van verschillende breedtes vooral voortkwam uit 
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gemak.106 Echter gaan de geraadpleegde bronnen vrijwel allemaal over bouwland, en niet 

over grasland. Er zijn dan ook af en toe percelen te vinden met enkel een primaire greppel in 

het Groningse grasland. Verreweg de meesten hebben echter de kenmerken van het 

Groningse type of bouwlandtype die hierboven worden beschreven. 

Het bolle voorkomen van dit type percelen zorgt er soms voor dat deze verward worden met 

kruinige percelen. Een perceel dat kruinig is bestaat uit 1 grote akker die in het midden 

aanzienlijk hoger is dan aan de rand. Ook kan een kruinig perceel meerdere kruinen 

hebben, doordat er in akkerbouwgebieden vaak meerdere percelen zijn samengevoegd.107  

 

Er zijn grofweg twee onderscheidende kenmerken van kruinige percelen:  

1. Kruinige percelen hebben maar 1 hogere kop, en wanneer het er meerdere zijn heeft 

er een sloot tussendoor gelopen in plaats van een greppel. 

2. Kruinige percelen komen voor op de lichtere gronden op de kwelderwallen.108 

De afwijkende ontwikkeling van de Groningse landbouw kan wellicht verklaren waarom veel 

greppelpercelen in Groningen een andere opbouw hebben. Terwijl in andere provincies 

minder wisselbouw werd toegepast door beperkte keuzevrijheid in pachtcontracten over het 

scheuren van land, werd dat in Groningen al wel vroeg toegepast. Dit maakte het moeilijker 

om terug te schakelen naar een volledig weidebedrijf. Immers, de aanleg van een goed 

permanent grasland was een zeer langdurig proces en daarmee geen aantrekkelijk 

alternatief in de jaren dat het minder ging met de wisselbouw. De lage kleigronden waren 

zeer geschikt voor het verbouwen van haver in extensieve wisselbouw, ook mede mogelijk 

gemaakt door het beklemrecht. Wellicht dat het ‘Groningse’ greppelsysteem dat nu 

sporadisch terug is te vinden in grasland zijn oorsprong kent in de extensieve wisselbouw. 

Deze percelen zouden ooit wisselbouw hebben gehad, waar op een gegeven moment mee 

is gestopt vanwege specialisatie richting veehouderij. Hierna ontwikkelde zich op deze 

percelen langzaam een permanent grasland. De andere, simpelere greppelsystemen 

zouden in een dergelijk geval hun oorsprong vinden in permanent grasland dat nooit 

gescheurd is. Dit impliceert ook dat er een verschil in het ontstaan is tussen Groninger 

greppels en andere graslandgreppels. Daarbij is het reliëf in Groningen waarschijnlijk niet tot 

stand gekomen door het uitsteken van greppels, maar eerder door het opploegen van 

akkers. Greppelpercelen in Groningen met een simpeler of Fries voorkomen zijn onder 

andere bekend uit Oostwold, Midwolde, Visvliet en Lutjegast, dus vooral in het 

Westerkwartier. 
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Figuur 16. Verschil tussen structuur binnen de percelen tussen Groningen (links) en 

Friesland (rechts).  

 

Omdat de twee verschillende greppelsystemen zich dus niet helemaal aan de 

provinciegrenzen houden, wordt er na deze paragraaf gesproken over de verschillen tussen 

bouwlandgreppelsystemen en graslandgreppelsystemen. Een bondig overzicht van de 

verschillen tussen soorten greppels is te vinden in bijlage 13.  

In de moderne, gefreesde greppels kent men ook nog een systeem met primaire en 

secundaire greppels. In braakpercelen worden soms bezinkgreppels aangelegd. Deze 

bezinkgreppels zijn afvanggreppels om snelle afspoeling richting sloot te voorkomen.109 
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Vormen van akkers 

Het stuk grond tussen twee greppels in heeft verschillende verschijningsvormen. Hieronder 

worden een aantal soorten beschreven die voortkomen uit dit onderzoek. Zoals beschreven 

in de definitiestelling wordt hiervoor het woord akker gebruikt in het hele onderzoek. 

 

 
Figuur 17. Moderne kopakkers nabij Enumatil (Roze omcirkeld). 

 

Eerder liepen greppels tot aan de slootkant toe, maar doordat er maaimachines kwamen 

werd het lastig om aan het eind van een akker de hele tijd te moeten keren. Daarom werden 

er kopakkers of kantekers gemaakt en draineerbuizen van de greppel naar de slootkant toe 

gelegd. Een enkele keer ziet men nog een perceel met greppels tot aan de sloot toe. Dat is 

in de meeste gevallen land wat niet gemaaid wordt, zoals de melkbocht, de jister of de 

weidplaatsen dichtbij bij de boerderij.110 

Uilkema ziet ook de introductie van de getrokken maaimachine als reden voor de kopakkers, 

omdat deze voor deze tijd gewoonweg niet nodig waren. In 1918 werd gemeld dat er steeds 

vaker kopakkers werden aangelegd in Friesland, en de verklaring die voor deze late 

ontwikkeling wordt gegeven is dat de kosten hiervoor meestal voor de pachter zijn.111 In 

praktijk was het niet altijd nodig, omdat de greppels in maaitijd al dusdanig droog zijn dat de 

agrariërs ook wel overdwars door greppels kon rijden.112  
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Figuur 18. Afgegraven kopakker in de omgeving Nuis. 
 

In de Fries-Groningse grensstreek werd op de kopakkers de hogere grond afgegraven die 

hier terecht was gekomen door het bewerken van de normale akkers en het schonen van de 

sloten. Dit gebeurde met name op de achterste percelen van mindere kwaliteit. De 

vrijgekomen grond werd gebruikt voor het opvullen van onregelmatigheden op de andere 

percelen. Vervolgens werd met de schep de goot door de kopakker heen gegraven.113 Er 

zijn in het zeekleilandschap geen bestaande voorbeelden meer te vinden. In figuur 18. is 

een voorbeeld uit Nuis, liggende in een coulissenlandschap, te zien.  

 

 
Figuur 19. Damakker over een perceel nabij Funs. 
 

Een damakker ligt over het perceel en loopt door vanaf de dam, de toegang tot een 

perceel.114 Damakkers lopen niet naar altijd naar een achterliggend perceel toe, en niet elk 

perceel heeft er een.115 Op sommige percelen in de Lionserpolder zijn deze ook nog te 

                                                
113

 Venema (2020) Interview op 17-10-2020 
114

 van der Wal (1990) pp. 18-19 
115

 Tiemersma (2021) Persoonlijke commuinicatie op 27-03-2021 



38 
 

herkennen, waar in het verleden een voet- en kruipad overheen liep.116 Soms zijn de 

slootdammen verdwenen, maar kan men aan de afstroming van de greppels nog herkennen 

waar de akker loopt. Damakkers lopen vaak over het hoogste deel van het perceel, en 

vormen de scheiding voor de afwatering.117 Dit is ook te zien in figuur 19.  
 

 
Figuur 20. Een van de laatste voorbeelden van een war ten zuiden van Wjelsryp. Te zien is 

dat deze omstreeks de jaren dertig nog in gebruik was als bouwland (rechtsboven) en dat 

vandaag de dag de binnengoot van de war langzaam wordt gedempt (rechtsonder). 
 

Een war, ook wel waer of warke genoemd, wordt gebruikt als een benaming voor lange, 

smalle percelen, vaak in een complex bij elkaar gelegen. De percelen die het toponiem 

bezitten liggen echter lang niet allemaal in een complex. Wel is het duidelijk dat al deze 

percelen als bouwland in gebruik zijn of waren.118 

Definities gegeven voor het woord war die betrekking hebben op dit fenomeen door Beetstra 

in Toponimen en Toponimyske eleminten yn Fryslân zijn de volgende: 

3. Akker. 

4. Stuk door sloten omsloten. 

9. Lange, smalle percelen in een complex bij elkaar.  

14. Complex land dat ingesloten wordt door bouwland119 
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Een warre of een warke ligt iets hoger dan de andere akkers in het perceel, omdat deze is 

opgehoogd met materiaal uit de aanliggende sloot.120 Het woord wâl wordt op Terschelling 

gebruikt voor hetzelfde fenomeen, namelijk een stuk land dat hoger ligt dan het land 

eromheen, met aan weerskanten een greppel.121 Meerdere warren die samen een perceel 

omsluiten worden omlopen genoemd. Zo wordt in 1543 in Slappeterp in de volgende context 

gebruikt: 

“Ende noch een stuck dat men hiet die ommeloop ende es maedtlandt daer dat 

saedtlandt omme leyt”122  

Dit blijkt ook uti de definitie van Beetstra.123 Daarnaast blijkt uit eerdere voorbeelden duidelijk 

dat grasland in het verleden vaak werd omringd door een omloop. In de tijd van het schrijven 

observeerde Spahr van der Hoek echter dat het binnenste perceel bijna altijd tot akkerbouw 

was omgezet. Het gebruik van het woord wallen komt ook vroeg voor in deze context. In het 

register van aanbreng van 1511 staat er tweemaal een perceel met saedtwallen vermeld. 

Eenmaal is dit in Tzummarum en een keer in Wijnaldum. Het lijkt dus gebruikt te zijn in het 

noordwestelijke deel van Friesland.124 In Workum, meer richting het zuidwesten, heeft men 

zaadland op de Westermanninge warren.125 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt met 

greijdland. Een andere schrijfwijze, namen saetwallen, komt ook nog een aantal keer voor in 

dezelfde contreien. Breuker onderschrijft eveneens dat beide begrippen een overlap 

hebben.126 

Postma schrijft over dit fenomeen het volgende: 

 

“Vooral de ierdwallen waren toen vaak bouwland. Tegenwoordig mag men er eens wat 

rapen op bouwen, je gebruikte men de wâllen in de maden voor alle soorten van graan.”127 

 

Een mogelijkheid is dat de wallen na het opbrengen van de bagger uit de sloot werden 

bebouwd met zwarte haver, zo is een suggestie van een van de geïnterviewden. Wanneer 

dit als een soort krachtvoer geteeld werd groeide het tussen de bestaande zode met gras en 

werd het onrijp geoogst, samen met de plant en het gras.128 Ook uit de Groninger 

bouwstreek is het telen van graansoorten om deze onrijp te oogsten voor veevoer bekend. 

Geert Reinders experimenteerde in 1829 bijvoorbeeld met gierst.129 Het gebruik van 

hekkelspecie of slootslijk voor het verbeteren van percelen is van een latere periode 

eveneens niet onbekend. Zo vermeldt Dijkema dat het verbeteren van landen met slijkaarde 

minder kosten met zich meebrengt dan het in Groningen zo bekende kleigraven.130  
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Het verhaal van het verbouwen van producten op de bagger wordt bevestigd door Spahr van 

der Hoek, die Van Der Kolk aanhaalt: 

 

“Uit sloten komende aarde laat men één of twee winters doorvriezen, zaaiende men veeltijds 

na de eerste doorvriezing haver of zomergarst in dezelve hetwelke wel slagende, veelal de 

kosten der opgraving kan goedmaken.”131 

 

Er werd echter ook geploegd in deze wallen. Zo blijkt uit de eerder genoemde bron uit 

Slappeterp van 1543 dat ‘drie ponsmaten met die wallen die corts eerst geploecht zijn’.132  

Verwant aan wallen is het begrip hornleger, ook wel herlegher, hoernleggher of hoornleger. 

Dit is volgens Spahr van der Hoek een wal waar de aarde uit de gracht om de boerderij werd 

opgeworpen.133 Naast Spahr van der Hoek bevestigt Postma deze lezing, hij stelt dat het 

van het Oudfriese hore komt, wat slijk of modder betekent.134 Echter wordt hornleger 

gebruikt als benaming voor een huisstede en erf van een boerderij,135 waarmee het 

gebruiken van bronnen van voor de negentiende met dit woord niet betrouwbaar is.  

Het fenomeen van wallen is hiernaastverwant aan de ynpannige percelen.136 Het Friese 

woord ynpannich wordt door Wiersma vertaald in inpentig.137 De vraag is echter hoe strak dit 

onderscheid moet zijn. Niet alle lage percelen hebben namelijk exact de kenmerken van 

inpentige percelen. Daarnaast zijn er veel percelen met een iets hogere kopakker. Dit valt 

soms, te verklaren door het blijven liggen van hekkelspecie. Hijlkema kan zich niet anders 

herinneren dan dat de kanten van percelen iets hoger zijn. Hij wijt het vooral aan dat er bij 

de landwerkzaamheden constant aarde terecht komt op de kopeinden. Verder zijn de 

kopeinden vaak vaster aangereden, waardoor ze minder inklinken dan de rest van de 

akkers.138 

De datering van deze akkerbouw is echter lastiger. Dat het in de omgeving van Jorwert na 

de oorlog niet is voorgekomen blijkt duidelijk uit de interviews.139 Wellicht dat het fenomeen 

samenhangt met de akkerbouw in de slootskanten in Holland, wat wordt beschreven door 

Hoppenbrouwers. Hij beschrijft dat rond 1494 graanteelt werd bedreven in natte gebieden op 

smalle stroken land langs vaarten en sloten . Dit gebeurde met behulp van bemesting met 

hekkelspecie. Vermoedelijk staat dit fenomeen in verband met de hoge graanprijzen na 

1480. De afhankelijkheid van buitenlands graan bleek in deze periode fataal voor de 

gespecialiseerde veeboeren, waardoor er toch weer graan werd verbouwd voor eigen 

gebruik.140 
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Tijdens een booronderzoek in de Lionserpolder zijn raaien uitgezet, de ene op een normale 

akker tussen twee greppels, en de ander op een hogere wal (zie figuur 21). Voor een 

uitgebreider verslag van dit booronderzoek met afbeeldingen, zie bijlage 3.  

 

 
Figuur 21. Gezette raaien voor booronderzoek Lionserpolder. 

 

In de raai in de hoge wal was de bouwvoor zeer duidelijk herkenbaar en begrensd, terwijl de 

raai op de normale akker een meer geleidelijke overgang zonder bewerkingssporen had 

richting de horizonten. In de bouwvoor van boring 6 van de eerste raai is een stuk pre-

middeleeuws aardewerk gevonden op 12 centimeter diepte. Dit is hier waarschijnlijk 

terechtgekomen met het aardrijden. Daarbij werd terpaarde vermengd met mest, en dit werd 

verspreid over percelen ten bate van de vruchtbaarheid.141 

Uit de boringen in de wal komt een duidelijk herkenbare laag met een roestig profiel naar 

voren die relatief ondiep zit (een gemiddelde ondergrens van 20 centimeter). In de akker ligt 

de roest daarentegen minder in een compacte band maar meer verspreid over een grotere 

diepte, en met 31 centimeter als ondergrens een stuk dieper. Er is dus duidelijk meer 

variatie in de grondwaterstanden tussen beide raaien. Dit verschil suggereert dat akkerbouw 

beter mogelijk is op de wallen dan op de normale akkers.  
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De bolling van akkers 

De bolling of de mate van kruinigheid van de akker tussen twee greppels in draagt bij aan 

het afwaterende effect van de greppels. Zo geeft Kooistra aan dat greppels in vlak land 

zonder bolling veel minder water afvoeren, maar wel makkelijker te bewerken zijn dan bolle 

akkers.142 De bolling van de akker tussen de greppels is, naast het makkelijker afwateren, 

ook een netto oppervlaktevergroting van de akker.143 

Dit is met name het gevolg van twee verschillende zaken. De eerste oorzaak van dit 

fenomeen is dat de aarde op de lichte gronden werd opgeploegd richting het midden, wat 

het geval is bij kruinige percelen en gedeeltelijk bij bouwlandgreppels.144 

Op de zwaardere gronden is er een tweede oorzaak van de bolling, namelijk het opbrengen 

van de resten uit de greppel op het midden van de akker. Dit proces staat uitvoeriger 

beschreven op pagina 46. Dit is een bekende praktijk uit de landaanwinning op de kwelders. 

Hier gold dat de terreinen in het voorjaar werden opgehoogd , zodat deze beter afwaterden 

en dus beter begroeid raakten. Dat hield dan de grond weer beter vast in het najaar, 

wanneer de kwelder vaker overstroomde.145 In de grondboringen op de hogere wal zijn 

echter weinig sporen van grondbewerking gevonden. Op een diepte van 60 centimeter zijn 

dunne bandjes van zand te vinden, wat duidt op een natuurlijke oorsprong van de grond op 

deze diepte. Voor deze boring geldt dat het verzette grondwerk voor de hogere wallen dus 

beperkter was dan in eerste instantie werd verwacht. 

 

Afmetingen van akkers 

Het bijzonder gevarieerde patroon van nog bestaande greppelpercelen is een volgend 

fenomeen wat nog toelichting verdient. Zowel uit de literatuur als uit de afgenomen 

interviews komt naar voren dat er geen vaste maatvoering is. Zo wordt er in de 

Landbouwenquête vermeld dat de gebruikelijke afstand tussen de greppels tussen de 10 en 

15 meter ligt.146 Een eerdere bron vertelt dat op zavelgronden greppels nodig zijn en dat 

men daar akkers met een breedte van 10 tot 15 ellen ploegt,147 omgerekend 7 tot 10,5 

meter. Gezien zavelgronden lichtere klei bevatten lijkt de grotere akkerbreedte logisch. 

Dorenbos vermeldt: “De kleilanden worden zeer net begreppeld en eenigszins met ruggen 

aangelegd; de bouwlanden worden geploegd in akkers ter breedte van 10-12 voet."148 Dit is 

omgerekend 3 tot 3,5 meter. Zoals eerder behandeld in het kopje over Groningse 

greppelsystemen of bouwlandgreppelsystemen komt dit beeld over akkers op bouwgrond 

vaker voor. 

Met grasland is dit anders. De afstand is grilliger en ongelijk tussen de verschillende 

greppels. Er is al vroeg grasland omgezet in bouwland of andersom. Over deze aanleg zegt 

Rauwerda (1917) het volgende:  

‘Bij de oudste methode werd het bouwland voor den aanleg tot greide op brede akker 

geploegd en bleef het dan verder, behoudens de zorg voor bemesting, aan zichzelf 

overgelaten.’149 
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Men kan hieruit concluderen dat de akkers op bouwland smaller waren dan de akkers op het 

grasland. Dit sluit aan bij de gedachtegang die is behandeld in het scriptiegedeelte over het 

bouwlandgreppelsysteem. Het ploegen van land in akkers, oftewel het akkeren, wordt 

beschreven op pagina 49. 

Het breder worden is een proces dat gedurende de afgelopen 100 jaar vrij constant verder 

ging, maar tegelijkertijd slechts heel geleidelijk gaat. Meestal gaan er jaren overheen voordat 

een volledig perceel is gewijzigd naar een structuur met bredere akkers. Hessel Bouma 

noemt hiervan een voorbeeld. In de jaren zestig trof hij in zijn nieuwe boerderij in 

droogmakerij een oud greppelsysteem aan met akkers van 7,5 meter breed. Vervolgens 

gooide hij zelf de helft van de greppels dicht, waardoor akkers van 15 meter breed 

ontstonden. Deze waren beter te bewerken met paarden.150 Deze bredere akkers komen 

ook naar voren in een analyse van de breedtes van de akkers in het deelgebied Jorwert. 

 

 

 
Figuur 22. Akkerbreedte in het deelgebied Lionserpolder.  

 

Bij deze analyse zijn alle percelen waar minstens 1 greppel in is getrokken meegenomen. 

Percelen waar de greppels te scheef of onregelmatig lagen en percelen waarin geen 

duidelijke greppels aanwezig zijn, staan als ‘niet geclassificeerd’ in de analyse. De afstanden 

tussen de greppels zijn gemeten, en vervolgens is een heel getal dat het dichtst bij de 

gemiddelde akkerbreedte lag uitgekozen. Van deze gegevens zijn drie categorieën gemaakt: 

 

Breedte in m Categorie 

6 tot 11 Zeer smalle akkers 

12 tot 16 Smalle akkers 

20 of meer Brede akkers 

Figuur 23. Gekozen categorieën bij de analyse. 
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In het deelgebied zijn geen percelen met een akkerbreedte tussen de 16 en 20 meter. 

Akkerbreedtes van 20 meter of meer worden door de lokale agrariërs gezien als moderne 

greppels die geschikt zijn voor het bewerken met bredere, moderne machines.151 

Er komt geen verband naar voren tussen greppelafstand en de nabijheid van een boerderij. 

De samenhang lijkt meer te maken te hebben met de vroegere verdeling van het land onder 

de boerderijen. Een verstorende factor hierin is echter dat grote delen van het gebied in 

handen van Natuurmonumenten ontdaan zijn van greppels door de eigenaren vóór 

Natuurmonumenten, vooral de percelen behorende tot Hesenserreed 5. In deze percelen 

zijn later door Natuurmonumenten opnieuw greppels gefreesd.152  

 

 
Figuur 24. Breedte van de akkers in de Lionserpolder.  
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De diversiteit aan akkerbreedtes op het permanente grasland blijkt een lastig te verklaren 

fenomeen te zijn. Verschillende geïnterviewden wijzen erop dat het opnieuw leggen van 

greppels een lastige taak is, en dat de greppels er ‘al zo lagen’. Er werd en wordt nog steeds 

dus voornamelijk gewerkt met de akkers die er al lagen,153 en vaak ontbreekt er voor deze 

recentere bewerkers de logica van het bestaande greppelpatroon. Zij en hun voorouders 

hebben de greppels niet gecreëerd, maar werkten gewoon met iets wat ouder was.154 Vaak 

is dit de reden waarom boeren denken dat de vroegste greppels meerdere eeuwen oud zijn. 

De oorsprong kan ook gezocht worden in de omstandigheden van het land waar de greppels 

de eerste keer werden aangelegd. De smalste waargenomen akkers liggen in een perceel 

ten westen van Hijlaard, met een akkerbreedte van ongeveer 6,5 meter.  

 

Breuker noemt een getuigenis over het maken van een zogeheten roede of lânroede. Dit 

was een lange panlat waarop afmetingen afgetekend stonden. De bewuste greppel was 14 

voet, oftewel 4,4 meter breed. Met deze roede zou de afstand tussen de greppels worden 

bepaald.155 

Sikkema getuigt van 12-, 13- en 14-voets landroedes. Deze roedes gebruikten niet allemaal 

de koningsroede, maar komen uiteindelijk allemaal tussen de 3,60 en de 4,4 meter uit. De 

afwijking van de koningsroede van 3,91 meter wordt ook herkend door van den Akker.156 

Roedes worden ook gebruikt om werk op aanname zoals wieden, stikels steken en 

skytbûtsen op te meten.157 De landroedes bewijzen dat de greppelafstand door de variatie in 

dit instrument kon verschillen per boerderij, maar het verklaart niet waarom akkers van rond 

de 4 meter breed vandaag de dag niet meer te vinden zijn.  

 

Greppels als grenzen 

Eerder in deze scriptie werd gesteld dat sloten in het onderzoeksgebied perceelsbegrenzing 

vormden en dat greppels binnen een perceel liggen. Een nuancering hierin is nodig wat 

betreft de vroegere gemeenschappelijke gebruikte landen. Binnen gemeenschappelijke 

hooilanden heeft iedereen bezit totdat het hooi van het land is. Hierna wordt het 

gemeenschappelijk beweid. De grenzen tussen de stukjes waar een boer mag maaien 

worden aangegeven door doelen, wat greppels of paaltjes kunnen zijn.158 Postma gebruikt 

het woord doelen voor greppels nog eenmaal in een ander opstel.159 Ook Breuker noemt dat 

in 1663 nog een scheiding was in een veld onder Bolsward met behulp van een 

‘blindvoerge’,160 waarmee waarschijnlijk de eerder behandelde blynfuorge bedoeld wordt (zie 

pagina’s 23-25). 
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Het greppelen 

 
Figuur 25. Het proces van greppelen. 

 

Het greppelen, oftewel het onderhouden van greppels, is voor de meeste tijd van het 

bestaan van de greppels handwerk geweest. Dit werk werd vaak gedaan door losse 

arbeiders in de late winter en het voorjaar.161 Er werd een lijn gespannen over de greppel, 

soms met 2 hulplijnen om ervoor te zorgen dat de greppel bij het pompsgat of greppelgat 

breder werd gestoken dan op het midden van de akker. Een snijseine, snijzeis, walmes of 

slootkantmes werd toelopend de grond in gestoken, zodat de vorm van de greppel 

driehoekig was. Wanneer de grond en zode aan beide kanten was losgesneden, werd dit in 

stukken gesneden met een schop. Daarna werden de stukken op de bovenkant van de 

akker gesleept met een schop of een beugel. Als laatst moest de losse grond nog uit de 

greppel worden geschept.162 Een synoniem voor het proces van het in stukken steken van 

de zoden was prijken.163 

Dat deze gereedschappen al langer werden gebruikt blijkt tevens uit oude inventarissen. Zo 

komt er ook een snijseine voor in een inventaris van een boerderij uit 1711.164  
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Figuur 26. Een snijseine met handvat (schouderstuk ontbreekt). 

 

Het snijden over het snijvlak zelf gebeurde naast de op de vorige pagina genoemde 

methode met paardenkracht. Hierbij werd het scherpe mes dat vastzit aan een handvat 

getrokken door het paard, terwijl de arbeider met het handvat het mes leidt en aanduwt. Ook 

bij deze methode wordt er soms gebruik gemaakt van een lijn. In Figuur 27. is te zien hoe dit 

eruit ziet. 

 

 
Figuur 27. Greppels snijden met paardenkracht. 

 

Het met paardenkracht snijden is voor het westen van Groningen niet waargenomen, deels 

omdat hier veel ronde greppels lagen. Wel bekend was de getrokken greppelploeg, die een 

V-vormige greppel uitsneed. Bij winterdag was de grond bewerkbaar genoeg om dit te doen. 

De losse grond uit de greppel kwam door de ploeg recht aan de rand van de greppel te 

liggen, waarna deze nog handmatig moest worden weggehaald.165 Soms werden de 

afgesneden plaggen opgehaald met de wagen om op de boerderij te vermengen voor het 

aardrijden. Als de plaggen bedoeld waren voor dezelfde akker bleven de plaggen liggen 

totdat het weer droger werd, en werden de plaggen vervolgens kapot gereden met een eg. 

De resten van de plaggen, ontdaan van alle aarde en een groot deel van de wortel, werden 

aangeharkt, verzameld, en vervolgens verbrand of gebruikt om onregelmatigheden in 

percelen op te vullen.166 Een andere methode om de plaggen te benutten was het 

neerleggen met de graszijde naar binnen, zodat het gras ging rotten en de plag uit elkaar 

viel, om vervolgens over de akker verspreid te worden.167 Later werden in plaats van het 

aardrijden de resten gebruikt om onregelmatigheden in de percelen op te vullen.168 
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De breedte en de diepte waarop men greppels steekt varieert in dezelfde mate de afstand 

tussen de greppels verschilt. Van der Wal schrijft dat de greppels bij het pompsgat 28 

centimeter breed werden gestoken en bij de damakker op het smalste punt op 18 

centimeter.169 Breuker heeft in oude contracten gevonden dat op het lage land 2,5 voet 

breed gegraven moesten worden, en op het hoge land 3,5 voet. Dit zijn respectievelijk 76 en 

106 centimeter. Er wordt ook gesproken over vlakke greppels170, wat doet vermoeden dat 

het gaat over greppels met een ronde bodem. Qua diepte noemt Breeman dat de greppels 

tussen de 20 en 60 centimeter diep behoorden te zijn.171 

 

Figuur 28. Molbord. 

Bij het bol leggen van nieuwe percelen werd gebruik gemaakt van molborden, de voorlopers 

van de moderne kilverbakken. Een molbord wordt ook wel een schreedbord genoemd.172 

Molborden komen al vroeg voor in de boedels van boerenbedrijven, met als voorbeeld 1711, 

waar een moudbort gevonden wordt.173 Het bol leggen van akkers is dus duidelijk een oud 

gebruik. 
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Figuur 29. Een Groninger molbord. 

Een andere methode om bolle akkers te creëren is door het opploegen van akkers. Er wordt 

in het midden begonnen en de grond wordt door de ploeg richting het midden geworpen. Er 

werden 12 rondgangen met de ploeg gemaakt, dit zijn 24 voren. Omdat de grond vanuit de 

ploegvoor naar de binnenkant werd geworpen, kwam de voor aan de buitenkant open te 

liggen. Deze werd bij de volgende rondgang gevuld. De voor na de laatste rondgang bleef 

open en vormde samen met de overblijvende voor van de volgende akker de greppel. Nadat 

men een akker voor drie of vier jaar achter elkaar op deze manier had opgeploegd, ging 

men van buiten naar binnen ploegen. Zo kon men voorkomen dat de akker te bol werd. Een 

effect van het gebruik van de ploeg voor dit doeleinde was wel dat de ploeg steeds grond uit 

de gewone akker meetrok de kopakker op.174 Waar twee akkers elkaar raken wordt de 

laatste omdrift bij het ploegen van de laatste akker geploegd in de voor van de eerder 

geploegde akker. Hierdoor wordt de voor tussen de akkers in extra diep. Deze voor heet de 

platvoor.175 De 12 rondgangen zijn overigens geen vaste maatvoering, zo noemt Addens in 

zijn werk 5 of 6 rondgangen, of zoals hij het noemt, omdriften.176 Uilkens schrijft dat men op 

zware, laag liggende grond akkers van 3 tot 5 omdriften moet ploegen. De werkzaamheden 

van dit ploegen noemt hij akkeren.177 Het hierboven beschreven proces van akkeren is ook 

een bekende methode voor het ploegen van ridges & furrows oftewel Wölbäcker.178 

 

Modern onderhoud van greppels wordt gedaan met een greppelfrees.179 De vroegste 

mechanische greppelfrezen waren driehoekige ploegen die die grond opzij duwden, waarna 

een schoepenrad de weggeduwde zode wegschoot. De ploeg is bij moderne greppelfrezen 

niet meer aanwezig. Daardoor is de vorm van de greppel op de bodem met deze manier van 
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onderhoud niet langer driehoekig maar vlakker.180 Het greppelen kan echter ook gedaan 

worden met een moderne greppelploeg achter de tractor. Deze legt de grond uit de greppel 

naast de greppel neer, waarna men handmatig deze bulten nog moet weghalen. Het 

voordeel van het gebruik van de greppelploeg is wel dat de akkers niet bevuild raken met 

onkruiden.181 

 

Frequentie van het greppelen 

In de Buure Fenne te Sexbierum werd in de jaren 1715-1742 slechts één keer iets aan 

uitgreppelen gedaan.182 De eerder vermelde Rienck Hemmema deed het ook slechts één 

keer gedurende het bijhouden van zijn rekenboek in vier jaar.183 Jacobus Bink (1901-1974) 

noemt dat het om de vijf of zes jaar gebeurde.184 Ook bij Kingma (ca. 1965-1970) werd 

vroeger relatief weinig onderhoud aan de greppels zelf gepleegd. De nadruk in het 

ontwateringswerk lag op het openhouden van de greppelbuizen, want wanneer dit gebeurde 

liep het water in de greppels vanzelf weg.185 Ook tegenwoordig is greppelen geen jaarlijkse 

bezigheid.Om de aantal jaar worden alle greppels in het geheel gefreesd.186 

 

Werken met greppels 

Wanneer een perceel greppelkenmerken heeft kan dit invloed hebben op de manier waarop 

de landgebruiker omgaat met dit reliëf. In de vroegere tijden zal de hinder van de greppels 

minder zijn geweest dan na de mechanisatie van de landbouw.  

Bouwman187 ziet als groot voordeel dat greppels tegen geringe kosten aan te leggen zijn, 

vooral als er kan worden volstaan met weinig greppels. Ook het feit dat greppels in tijden 

van droogte kunnen functioneren voor het bewateren van landbouwgrond in plaats van het 

afwateren van landbouwgronden wordt gezien als een voordeel. In de lente maakt men de 

dwarsgreppels weer open en doet men dit soms ook aan akkergreppels. In 1885 wordt al 

geschreven dat het greppelen niet meer zo diep gaat als vroeger, omdat de greppels vaak 

hinderend werken bij het gebruik van een getrokken maaimachine.188 Waarschijn wordt hier 

gedoeld op de eerder besproken greppels zonder greppelvoor, waar vooral de bolling van de 

akkers de bewerking moeilijk maakt. 

Dezelfde uitdaging wordt elders ook genoemd. Met de introductie van de door paarden 

getrokken maaimachine bleken de oude percelen volgens Uilkema ongeschikt om op deze 

manier te bewerken.189 Waarschijnlijk doelt hij hier op onregelmatige, pre-structurele 

greppelpatronen zoals behandeld tussen pagina 22 en 25 of op de te smalle breedtes van 

de akkers, zoals ook blijkt uit het interview met Hessel Bouma.190 

 

  

                                                
180

 Venema (2021)  
181

 Kooistra (1990) pp. 80 
182

 Spahr van der Hoek (1952) Deel I pp. 198 
183

 Slicher van Bath, B.H. (1958) 
184

 Breuker (2021) Persoonlijke communicatie op 20-01-2021 
185

 Kingma (2020) Interview op 18-11-2020 
186

 Hijlkema (2020) Interview op 02-12-2020 
187

 Bouwman (1956) 
188

 Heidema & Folmer (1885) pp. 26-27 
189

 Uilkema (1995) pp. 69 
190

 Bouma (2020) Interview op 27-10-2020 



51 
 

Modernisering van greppelland 

Volgens Uilkema gingen de boeren door deze technologische ontwikkeling de percelen 

aanpassen voor betere bewerkbaarheid. Maatregelen die hierbij passen zijn: het maken van 

kopakkers en buizen onder deze kopakkers doortrekken, het verbreden van kopakkers, en 

het doortrekken van greppels. In de figuren 30 tot en met 32 is te zien hoe een oud perceel 

is ingedeeld en wat de twee indelingen van de nieuwe ideale percelen zijn.191 

 
Figuur 30. De maaimethode van een greppelperceel vóór de introductie van de getrokken 

maaimachine. 
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Figuur 31. De maaimethode van een greppelperceel na de introductie van de getrokken 

maaimachine (variant 1). 

 

 
Figuur 32. De maaimethode van een greppelperceel na de introductie van de getrokken 

maaimachine (variant 2). 
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Het voormaaien, zoals in de figuren 31 en 32 aangegeven met de V, leek omstreeks 1950 te 

verdwijnen. Vanaf deze tijd werd er gewoon doorgemaaid in de bocht en werd de rest met 

de zeis gedaan.192 Het voormaaien gebeurde ook vooral omdat de maaibalk door het 

vertragen van de paarden in de bocht vastliep in het hoge gras.193 

Het aanleggen van een perfect werkbaar perceel zoals Uilkema weergeeft met figuur 31 en 

32 is echter een utopie. De algemene gedachte van de boeren is toch dat ze werken met de 

akkers zoals deze er nu bij liggen. Hiervan getuigen zowel Kingma als Hijlkema. Daarmee 

zijn de schema’s van Uilkema dus vooral iets voor in de boeken, en is er geen heilige 

verhouding tussen de breedte van maaimachines en de gelegde greppels. Een aanpassing 

die Uilkema tevens weergeeft in de tweede variant in figuur 32, het groter maken van de 

kopakkers, is wel iets wat naar voren komt in het interview met Hijlkema. Hij heeft de stenen 

greppelbuizen onder de kopakker door op een aantal plaatsen verlengd met plastic buizen, 

waardoor de breedte van de kopakkers van rond de 6 naar ongeveer 12 meter werden 

vergroot.194  

 

Bij moderne agrarische bedrijfsvoering zijn de greppels een grotere hindernis voor het 

landwerk. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om met een kleinere maaimachine te maaien 

vanwege het reliëf, omdat anders het gras aan de zijkanten van de akkers niet goed 

gemaaid wordt. De dwarsgoten of dwarsgreppels worden als zeer hinderlijk ervaren, 

greppels zijn een minder groot probleem zolang ze maar evenwijdig liggen.195 De afstanden 

tussen de greppels komen niet altijd goed uit, waardoor je langer bezig bent met 

werkzaamheden zoals maaien. Een ramp voor de productiviteit is het echter niet.196 
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3.1.2 Ontwatering met primitieve drainage 

Met name in de akkerbouw zijn er in de vroege negentiende eeuw veel prikkels geweest om 

de impact van het open ontwateringssysteem op het grondgebruik te reduceren. Als 

voorlopers op de aardewerken buizen zijn een aantal gebruiken bekend waarmee 

geëxperimenteerd werd. Deze methodes zijn in sommige gevallen ook na de introductie van 

aardewerken buizen nog sporadisch gebruikt.  

 

Takkenbossen 

Het ontwateren van land is altijd al een doorgaand probleem geweest en het landverlies dat 

met greppels samen ging was een bepalende prikkel voor innovatie. Een van de manieren 

om het landverlies door greppels tegen te gaan was het ingraven van takkenbossen. 

Het gebruik van ondergrondse kanalen van takkenbossen ging nog steeds in combinatie met 

de bestaande greppels, die hooguit minder diep en breed werden. De takkenbossen lagen 

hier recht onder de greppel. De laag takkenbossen was tot een halve meter dik, en het 

meest gebruikt was wilgenhakhout van drie of vier jaar oud. De takkenbossen werden 

gelegd onder de laag teelaarde die eerder was weggegraven, en bovenop de slecht 

doorlaatbare laag in de ondergrond.197 

Over de introductie van deze methode bestaat redelijk wat discussie. Volgens Priester 

werden rond 1800 al percelen drooggelegd met kwelderruigte, stro, rijshout, turf en 

takkenbossen.198 Dit is een redelijk vroege vermelding ten opzichte van de andere 

vermeldingen.  

In de jaren veertig van de negentiende eeuw heeft Willem Lammerts Dijkhuis te Vierhuizen 

proeven gedaan met het ingraven van takkenbossen om de ontwatering van zijn landerijen 

te bevorderen.199 Geïnspireerd door de Engelse methode liet hij in 1841 sleuven graven 

waarin hij rijshout legde, bedekt met bonenstro of brokken steen. Het was echter niet 

rendabel genoeg en slibde te snel dicht.200 De bewering dat deze methode voor het eerst 

werd toegepast in 1850 in de Wilhelminapolder te Zeeland201 lijkt hiermee onjuist. 

Toch lijken deze proeven van Willem Lammerts Dijkhuis enige navolging te hebben 

gekregen. In 1860 wordt in het gemeenteverslag van de gemeente Oldehove, op het 

Middag-Humsterland, gemeld dat drainage met takkenbossen algemener is dan met stenen 

buizen.202 Aangezien de andere getuigenis ook uit het Westerkwartier komt,203 zou het 

kunnen wezen dat het draineren met takkenbossen meer iets is van de lichtere gronden van 

het Westerkwartier dan van de polders van het Hoogeland. In het Westerkwartier is het 

wellicht ook ouder, wat de eerder genoemde datering van Priester zou kunnen verklaren. Uit 

Friesland komt de vermelding dat rond 1880 ongeveer 3000 hectare gedraineerd was met 

takkenbossen, daar schansen genoemd, en koolzaadstro.204 

 

Deze bezigheid wordt door Dijkema in 1852 riolen genoemd. Hij beschrijft het graven van 

deze kanalen, waarna ze gevuld worden met oude pannen, takkenbossen, turven, bladriet, 

aardappelloof of boonstro. Hij noemt een specifiek voorbeeld waar riolen van 3 voet breed 
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en 4 voet diep gegraven werden.205 Deze afmetingen komen in de buurt van een vermelding 

uit 1818, waar wordt gemeld dat men riolen van 3 voet breed en 4 à 5 voet diep groef, door 

de oerlaag heen. Deze laag liet men drogen en werd vervolgens uitgereden over het land.206 

Ook uit Staring (1855) is drainage met takkenbossen bekend. Hij beschrijft het graven van 

gaten door de ondoorlaatbare laag heen richting een onderliggende laag, waarna de gaten 

worden gevuld met takkenbossen. Nadien werden hier de zoden omgekeerd omgelegd en 

daarna werd het gat opgevuld met de teelaarde.207 Zuinige boeren wilden wel eens kanalen 

maken van takkenbossen onder dammen of kopakkers, maar omdat deze open lagen 

verrotten de bovenste takken spoedig, terwijl de takken onder water langer konden worden 

geconserveerd.208 Vandaag de dag zijn sommige van deze rijshouten kanalen nog terug te 

vinden. Als deze op zuurstofdichte locaties liggen verteren de takken niet. Tijdens 

waterschapswerk heeft een geïnterviewde deze resten regelmatig gevonden.209 

 

Ondergrondse kanalen 

Voorafgaand aan het gebruik van volwaardige aardewerken en daarna plastic 

drainagebuizen zijn er verschillende pogingen gedaan om te draineren door ondergrondse 

kanalen aan te leggen.  

 
Figuur 33. Schematische weergave van tegeldrainage. 

 

Zander vermeldt dat in Engeland al sinds 1810 onderaardse gangen werden gegraven. Hij 

noemt met name de platte tegels met hierop een holle tegel (zie figuur 33).210 Staring schrijft 

dat deze buizen snel verstopt raakten en niet bestand waren tegen de druk van de aarde die 

erop lag.211 Er zijn echter vele varianten van de onderaardse gangen die zijn uitgeprobeerd. 

Hiervan zijn voorbeelden bekend uit Staring (1855). In Engeland zijn verscheidene 

experimenten gedaan met primitieve methodes. Soms werd er een sleuf gegraven die enkel 

met de zode werd afgedekt, wat lijkt op de ontstane structuur van een moldrain. Ook deed 

men pogingen met stenen of rijshout als afdekking van deze kanalen. De effectiviteit van 

deze kanalen liet te wensen over, na enkele jaren waren ze alweer toe aan vervanging.212 
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Figuur 34. Typen ondergrondse kanalen die zijn uitgeprobeerd in Engeland. 

 

De methode met enkel zoden is ook bekend bij Van Hall, die in het Tijdschrift ter bevordering 

van Nijverheid benoemt dat de omgekeerde zode weer werd bedekt met aarde terwijl de 

bredere greppels werden gevuld met stenen of takkenbossen.213 Ook wordt er een methode 

van enkel turven ingraven beschreven, maar dit werd vooral toegepast in de Groningse 

Veenkoloniën.214 Het gebruik van turven in ondergrondse kanalen werd in 1861 aanbevolen 

om in Groningen uit te proberen nadat de schrijver dit gebruik heeft mogen aanschouwen bij 

een landeigenaar uit Imgenbroich in Noordrijn-Westfalen.215 In 1951 wordt deze methode 

niet meer gebruikt in Nederland.216 

 

Molploeg 

Een molploeg heeft als doel om een tunnel vergelijkbaar met een mollengang te trekken 

onder de grond. Dit werd zowel als een aanvulling op de greppels als los gebruikt.  

Het zou al vanaf het einde van de achttiende eeuw in gebruik zijn in Engeland.217 

Moldrainage wordt om de 5 of 6 meter toegepast in los gebruik, en anders volgde de afstand 

van moldrainage de afstand van de greppels. Een moldrain functioneert maximaal een jaar 

en is het meest geschikt voor zware kleigronden.218 De effectiviteit van de gangen van de 

molploeg is sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals weer, flora en fauna. Hoe 

zwaarder de grond, hoe langer de moldrain blijft functioneren.219 In Blijham wordt door de 

lokale drainagecommissie het volgende gemeld over moldrains: 

 

‘Door 4 leden is moldrainage toegepast voor beproeving; door 3 leden met voorlopig 

gunstig resultaat, terwijl 1 geval niet controleerbaar was. Het wordt wenselijk geacht, 

dat de proeven van mol- naast buizendrainage worden aangelegd, om de waarde en 

levensduur hiervan naar te gaan. Hierin zou mogelijk door de minder grote kosten 

iets zitten voor de pachters.’ 220 

 

Vermoedelijk is deze beperkte toepassing van de moldrainage gelegen in het feit dat de 

gangen in onze vlakke, ondiep ontwaterde percelen niet zuiver en onder de juiste helling 

worden getrokken. Daardoor blijft water staan, verweken de gangen en raken ze vrij snel 
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verstopt.221 Een molploeg kan ook worden gebruikt om korte stukken kunststoffen 

drainagebuis door de grond heen te trekken, bijvoorbeeld onder de kopakker door. Deze 

werkwijze is echter niet geschikt voor langere stukken buis.222 

 
Figuur 35. Een door paarden getrokken molploeg. 
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Figuur 36. Een moderne molploeg. 

Een moderne molploeg wordt bevestigd achter een tractor en in de slootkant de grond in 

geduwd. De schijfkouter (1) snijdt de zode kapot, waarna het verticale stuk de grond in wordt 

gedrukt. De kogel (2) zit bevestigd met een ketting. Als deze door de grond wordt getrokken, 

ontstaat er een tunnel achter de kogel en een verdichting in de grond hieromheen. De 

aandrukrol (3) walst de zode weer plat en egaliseert de getrokken snede door de kouter. 
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3.1.3 Ontwatering met aardewerken buizen 

Het ontwateren via aardewerken buizen is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland. Addens 

noemt 1843 als eerste jaar dat drainagebuizen gebruikt werden in Engeland.223 Dijkema 

beschrijft dit gebruik vanuit Engeland ook, maar meent in 1852 dat het al 25 jaar in gebruik is 

en vrij algemeen ingevoerd is.224 Dat zou betekenen dat er al in 1827 sprake van 

drainagebuizen is. Waarschijnlijk verwijst hij hiermee naar het draineren met halve pannen, 

die in het voorgaande hoofdstuk zijn behandeld. Er zijn echter ook werken die al in 1845225 

of in 1850226 de eerste drainage melden. 

 

 
Figuur 37. Machine om drainagepijpjes mee te produceren. 

 

Er wordt genoemd dat de grote revolutie van het aanleggen van stenen drainageleidingen 

en het dempen van greppels, goten en slenken begon toen in 1851 de eerste buizen vanuit 

Franeker werden aangevoerd richting de Groninger klei.227 Waarschijnlijk wordt hier gedoeld 

op de dakpannenfabriek Draisma de Vries te Achlum, vlakbij Franeker,228 die een van de 

machines van Koning Willem III in bruikleen kreeg (zie figuur 38). Deze wilde namelijk de 

landbouw ‘persoonlijk en door eigene middelen’ bevorderen, door in 1851 drie 

draineerbuismachines te importeren vanuit Engeland.229 Naar alle waarschijnlijkheid was de 

machine in kwestie vergelijkbaar met de machine in figuur 37. Het betreffende boerenbedrijf 

dat de drainagebuizen uit Franeker aankocht was van de familie Reinders van Groot 
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Zeewijk. Zij werden gezien als een van de grote aanjagers van landbouwinnovatie in de 

regio en stonden tot ver buiten de regio als zodanig bekend.230  

Alhoewel sommige bronnen zijn zoon Cornelis vermelden als de initiatiefnemer, blijkt uit het 

gemeentearchief dat het Geert Reinders zelf was.231 

 

 
Figuur 38. Overdracht van een draineerbuizenmachine aan de firma Draisma de Vries. 

 

 
Figuur 39. Prijslijst uit 1856 van drainagepijpen. 

 

Dat het draineren hierna snel op gang komt blijkt uit figuur 39. Naast de eerder genoemde 

Draisma de Vries waren er meerdere fabrieken actief in het produceren van drainagebuizen. 

Over het verloop van de introductie van aardewerken drainage staat meer beschreven onder 

paragraaf 3.2.  
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Het moge echter duidelijk zijn dat er geen lineair proces van het omarmen van drainage 

was. Op lichte bouwgrond liep de introductie voorop. Daar bleef het systeem goed 

functioneren en bleef men het aanleggen. In de jaren 1880 werd er in sommige andere 

gebieden weer overgegaan op het oude systeem van open ontwatering vanwege problemen 

met verstoppingen van de buizen.232 Dit beeld wordt ondersteund door De invloed van den 

waterafvoer op het Nederlandsche landbouwbedrijf uit 1917. Daarin staat het volgende 

vermeld: 

 

‘De meeste klei- en zavelgronden zijn, voor zover ze als bouwland gebruikt worden, 

gedraineerd, meestal met aarden buizen. De toestand waarin zich de draineeringen 

bevinden, laat in zeer veel gevallen te wenschen over. De vroeger gelegde buizen zijn te 

nauw - veelal 3 c.m. -; bij het leggen is niet altijd de noodige nauwkeurigheid betracht, terwijl 

het onderhoud gewoonlijk te wenschen overgelaten heeft.’233 

 

Minderhoud schrijft dat meestal alleen het bouwland wordt gedraineerd, maar aanvullend is 

in het Westerkwartier met goede resultaten tevens nogal wat grasland gedraineerd. 234 

Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op het grasland van het Middag-Humsterland. Dichte 

kleigronden zouden het meest profiteren van drainage,235 maar hierbij wordt gedoeld op de 

zwaardere kleigronden in het Oldambt, en niet op de knipkleigronden die lange tijd niet 

werden gedraineerd. Deels zal het ontbreken van drainage op de kinpkleigronden te maken 

hebben gehad met het feit dat hier in eerste instantie al weinig bouwland ligt, deels door het 

grote risico op het dichtslempen van de grond rond de buizen. Wat in de uitbreiding van 

gedraineerde grond vaak niet is meegenomen, zijn de buisjes onder kopakkers en door de 

dwarsgoten. Dat gebeurde vaak wel op het grasland.  

 

Soorten buizen 

In zowel de lengte als de doorsnede van de aardewerken buizen bestond in het begin nogal 

veel variatie. Bij de introductie van de buizen was de doorsnede vaak 3 à 4 centimeter, maar 

rond 1917 werden voornamelijk 4-5 centimeter wijde buizen gebruikt.236 Rond 1958 werden 

er enkel nog buizen met een doorsnede van 5 centimeter en een lengte van 30 centimeter 

gebruikt.237 Er bestaan buizen met of zonder kraag, waarbij de kraag diende om de smalle 

kant van de volgende buis in te leggen. De buizen met kraag lagen mooier in serie en 

konden beter stromen, maar buizen zonder kraag waren beter te vervangen als een van de 

buizen kapot ging.238 
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Figuur 40. Aardewerken drainage buizen met (L) en zonder (R) kraag. 

 

Er bestonden ook ringen om de buizen zonder kragen aan elkaar te leggen, onder andere 

genoemd bij Draisma de Vries, alhoewel deze al noemt dat enkele landbouwers de ringen 

niet gebruikten.239 Ze worden door Doblhoff-Dier ook wel moffen genoemd.240 Deze ringen 

raakten tegen 1885 in onbruik omdat ze de aanleg moeilijk maakten.241 Zander (1963) meent 

dat deze rond 1925 nog wel gebruikt werden in de provincie Groningen. Dit werd vooral 

gedaan tegen het binnendringen van wortels en werd nog aangeraden voor het gebruiken in 

boomgaarden.242 Soms werden er ook buizenringen van geperst turf gebruikt.243 In 1939 

wordt door de drainagecommissie van de Groninger Maatschappij van de Landbouw de 

kraagloze buis aangeraden. De buizen met kraag zouden alleen nut hebben in de wat 

slappere ondergronden, omdat deze toch een beetje verzakking konden tegengaan. Op 

verslibbing hebben de kragen geen invloed. De buizen zonder kraag hadden bovendien als 

voordeel dat er minder vakkundig personeel nodig om ze aan te leggen.244  

 

Wat betreft materiaal kan er nog even aandacht geschonken worden aan betonnen buizen. 

Deze buizen gebruiken hetzelfde principe als aardewerken buizen, maar het 

productieproces en het materiaal zelf zijn nauwkeuriger. Een ander voordeel is dat deze 

buizen vorstbestendig zijn, dus zijn ze bij ondiepe ligging beter geschikt dan de gebakken 

buizen.245 De wand is poreuzer en laat dus meer water door, maar de buizen slibben wel 

sneller dicht. Bij sterk zure gronden kunnen de buizen ook nog eens worden aangetast, 

waardoor er geen lange levensduur gegarandeerd is.246 
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Waterkundige werking van drainage 

Een greppel werkt in principe alleen voor het regenwater (als de akkers bol liggen) en 

wanneer de greppel de grondwaterspiegel raakt. Als dit niet zo is, voert een greppel geen 

grondwater af.247 Hoe dieper de greppel, hoe droger het bovenaan de bolling van de akker 

is, maar dit gaat gepaard met landverlies. Drainage daarentegen helpt niet met het 

afspoelen van water, maar meer met het afvoeren van grondwater. Omdat ze veel dieper 

liggen, verlagen ze actief de grondwaterspiegel. Zolang de drainreeksen boven het waterpeil 

in de sloot liggen bolt het water tussen de verschillende drainreeksen op.248 Een buis heeft 

door de grond in feite een aanzuigende werking, waardoor er een radiale stroming ontstaat. 

Het tegengestelde hiervan is horizontale stroming, wat inhoudt dat het water recht van 

boven komt. 

 
Figuur 41. Horizontale stroming (boven) en radiale stroming (onder). 

 

Systematiek van drainage 

Er bestaat een verschil tussen enkelvoudige en samengestelde drainage. Bij enkelvoudige 

drainage mondt elke drainagereeks zelf uit in de sloot en bij een samengestelde reeks 

monden de kleinste drainagebuizen in grotere verzamelbuizen, die vervolgens weer in de 

sloot uitmonden. Het voordeel hiervan is dat er sloten te vervallen kwamen tussen de 

percelen, dus een netto extra landwinst. Er zijn netto ook minder pijpen in de slootskant te 

vinden, waardoor er minder beschadigingen optreden tijdens het hekelen van de sloten. Een 

nadeel van een samengesteld systeem is dat het onderhouden met kettingen moeilijker 

wordt, omdat de drainsreeksen niet meer vanuit de sloot geleegd kunnen worden.249  
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Aanleg van een ondergronds buizensysteem 

Het aanleggen van de aardewerken buizen was een arbeidsintensief karwei. Voor het 

draineren van 1 hectare kostte het 45 werkdagen om het volledig te draineren.250 Een 

andere berekening gaat uit van 25 gulden arbeidskosten per hectare,251 wat rekening 

houdende met een winterloon van 60 cent252 ongeveer 42 dagen is. Het werk werd 

voornamelijk buiten het oogstseizoen gedaan, waarbij voor weiland gold dat het in maart, 

april, september en oktober werd gedaan, en op bouwland bij voorkeur in april en mei.253 

 
Figuur 42. Het plaatsen van zichten. 

 

De eerste stap van het draineren was het zichten. Er werd gezicht met paaltjes waarop 

bordjes stonden, en deze werden gezicht op de horizon. Als de paaltjes recht stonden kon er 

per paaltje bepaald worden hoe diep er bij dit paaltje moest worden gegraven.254 Later 

gebeurde dit zichten met jalons, lange rood-witte stokken. Het liefst werd er een kleine 

helling gegraven voor de buizen. Theoretisch gezien is het voor een goed werkende 

drainage niet nodig om de buizen in een helling te leggen, maar in praktijk is een helling van 

0,25% per 100 meter het meest effectief.255 
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Figuur 43. Werktuigen om bodem van goot leeg te halen (L) en buizen te leggen (R). 

 

Er waren in het verleden twee verschillende methodes om sleuven voor de drainagebuizen 

te graven, te weten de Groningse en de Zeeuwse methode. Bij de Groningse methode werd 

de goot zo diep en breed gegraven dat een arbeider in de sleuf kon staan. Die kon dan de 

onderkant vlakken en de buizen erin leggen. Met de Zeeuwse methode werd er met een 

greppelschep een smalle sleuf gegraven, waarna er met een leghaak buizen in gelegd 

werden. 
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De Groningse methode is de eerste die beschreven wordt door Draisma de Vries. Hij noemt 

dat de te graven sleuf op de bodem ongeveer een halve meter breed moet zijn. 

 
Figuur 44. Een dwarsdoorsnede van de te graven goot volgens Draisma de Vries. 

 

De Zeeuwse methode wordt ook wel de Nieuwe Methode genoemd in Groningen. Een 

genoemd voorbeeld is dat in de smallere sleuf minder aarde los wordt gewoeld. Daardoor 

zou de inspoeling in de buizen geringer zijn dan met veel verstoring in de aarde.256 Door 

uitwisseling verdween de Groningse methode vrij snel, omdat de Zeeuwse methode minder 

graafwerk vergde dan de Groningse methode.257 Sommige geïnterviewden hebben echter 

de Groningse methode nog meegemaakt, vooral in combinatie met het toedekken met 

koolzaadstro.258 Dit komt overeen met de vermelding van Zander (1963), dat de ‘brede’ 

methode nog wel voorkomt, maar snel terrein verliest.259 

Een specifieke methode die wat aandacht verdient is de Oldehoofster methode. Deze wordt 

beschreven door Van Hall in 1868: 

‘Uit Oldehove merkt men op dat het op land, waarvan de ondergrond goed is, nuttig kan zijn, 

het in twee keeren droog te leggen, namelijk eerst op een afstand, die tweemalen zoo groot 

is, als men later de rijen droogpijpen wenscht te hebben, ten einde later de tweede rij pijpen 

daar tusschen te leggen. Zoo komt men spoediger zijn land rond en geeft het tweemalen 

versche aarde op den bovengrond. Men verkiest hier de pijpen van zacht gebakken steen en 

legt ze, meestal zonder ringen, zoo diep als het peil toelaat, met eene zeer geringe 

afhelling.’260 
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Het valt op dat in deze streek vooral de lichte gronden worden gedraineerd, terwijl de 

oudste, zwaarste gronden niet worden gedraineerd. De poldergronden ten zuiden van het 

Humsterland worden echter wel gedraineerd.261 

Voor de omhulling van de buizen wordt vaak gekozen voor turfstrooisel. Er wordt een laagje 

turfstrooisel op de bodem gelegd en aangestampt in de vorm van de buizen, waarna de 

buizen er met een haak ingelegd worden. Vervolgens wordt de buis ook nog bedekt met 

ongeveer 3 centimeter strooisel. Op deze manier trachtte men de inspoeling van 

gronddeeltjes te voorkomen.262 In plaats van het turfstrooisel werd ook wel stro gebruikt. Dit 

zou in ieder geval de eerste jaren inspoeling voorkomen.263 

 

Afstand tussen en diepte van buizenreeksen 

De afstand waarop de verschillende reeksen van buizen werden gelegd veranderde over de 

tijd. De vroegste bron op dit gebied is Dijkema uit 1852. Op het moment van schrijven 

worden de eerste proeven in Nederland zelf gedaan, maar uit Engeland weet hij de 

volgende verhouding te melden:264 

 

Diepte in voet (centimeter) Afstand in voet (meter) 

2 (62) 24 (7,5) 

3 (94) 33,5 (10,5) 

4 (125) 50 (15,7) 

Figuur 45. Eerste gemelde verhouding tussen afstand en diepte van stenen drainagebuizen. 

 

Uit deze verhouding komt echter nog niet naar voren wat de invloed van grondsoort op de 

afstand tussen de reeksen is. Door de eerste Noord-Nederlandse producent van 

aardewerken buizen, Draisma De Vries, is ook een korte handleiding geschreven. Hij schrijft 

dat uit eigen ervaring is gebleken dat de buizen op ten minste 2,5 voet, oftewel grofweg 90 

centimeter, moeten liggen. Hij benoemt hierbij dat het slootpeil dan wel dieper moet liggen 

dan deze 90 centimeter, omdat de buizen anders niet functioneren. Voor middelmatig zware 

gronden adviseert hij de diepte van een meter, en voor de zwaarste gronden de diepte van 

125 centimeter. De lengte van een enkele drainaigereeks mocht niet meer dan 188 meter 

zijn.265 

Waar het bepalen van de afstand tussen de reeksen vaak met praktijkervaring gedaan 

wordt, kan het ook worden berekend aan de hand van een stel variabelen. Voorbeelden van 

formules zijn de Formule van Hooghoudt en de Formule van Ernst.266 De praktijk is echter 

dat er, net zoals met greppelafstand, geen heilige graal te vinden is wat betreft de 

drainafstand. Het leggen is vooral afhankelijk van een aantal minder objectieve methoden. 

Hierin spelen het draineerbedrijf en de praktijkervaring binnen dit bedrijf bijvoorbeeld mee. 

Ook de oude greppelstructuren beïnvloeden de afstand, omdat de reeksen vaak werden 

gelegd in oude greppels en slenken, net zoals het geval was met drainage met 
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takkenbossen (zie pagina 54). De diepte van buizen heeft direct invloed op de afstand 

tussen buizen en is op zijn beurt sterk afhankelijk van het slootpeil. In praktijk volgde de 

drainage eerder het slootpeil dan dat het slootpeil werd aangepast ten bate van het 

aanleggen van drainage.267 

 

Onderhoud van het aardewerken buizensysteem 

Draisma de Vries, de eerste noordelijke product van de aardewerken buizen, noemt al dat 

het onderhoud van de drainagereeksen bijna even duur is als het aanleggen van een nieuwe 

reeks.268 De aardewerken buizen waren zeer gevoelig voor verzakking, zeker op de 

veenstukken.269 Door dit slechte onderhoud werd er in 1917 gemeld dat de staat van de 

drainage zeer slecht was in het noorden en westen van Groningen.270 Uit een rapportage 

van de lokale drainagecommissie van de gemeente Blijham wordt het volgende gemeld over 

het onderhouden van drainagereeksen: 

 

‘Over het algemeen worden de ronde staven, kettingen voor het lossen van het slib en 

rubber proppen als het geschiktste materiaal beschouwd. Ook wordt het inbrengen der 

staven met een hevel beter geacht dan met een lier. Dit omdat men meent dat men met een 

hevel beter voelt als er iets niet in orde is dan met een lier.’271 

 

Vooral machines kunnen de aansluitingen tussen buizen nog wel eens kapot drukken. Het 

opgraven was een arbeidsintensief karwei en vond plaats in de winter, wanneer het vee de 

buizen niet meteen weer door de klei heen scheef trapte.272 
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3.1.4 Ontwatering met moderne drainagebuizen 

Pioniers wat betreft de kunststoffen buizen stammen uit de periode rond 1960.273 In de jaren 

zestig heeft Hessel Bouma de eerste kunststoffen buizen gebruikt in het verlengde van de 

oude greppelbuizen, om zo de kopakkers breder te maken.274 In eerste instantie waren ze in 

gebruik als eindbuizen die uitmonden in de sloot, vanwege vorstbestendigheid. Later werden 

ze ook gebruikt als drainbuis.275 Het grote verschil tussen aardewerken buizen en moderne, 

kunststoffen drainagebuizen is dat de laatste uit één stuk bestaan. Daardoor moet het water 

op een andere manier de buis binnendringen. Bij de aardewerken drainagebuizen sijpelt het 

water binnen via de naden tussen de buisjes, maar kunststoffen buizen zijn geperforeerd 

met kleine gaten voor de insijpeling. 

 

In percelen met meer dan 25% lutum hoeft men geen omhulsel om de buis te gebruiken. De 

lutumdeeltjes spoelen hier moeilijk in de buis, en omdat de deeltjes fijn zijn spoelen ze 

makkelijk uit.276 Gangbare omhullingen van de buis zijn onder andere nylondoek, 

kokosvezel, PP-vezel, Polystyreen, Polyester en Typar.277 De omhullingen moeten 

inspoeling van gronddeeltjes voorkomen. In de introductiefase van moderne drainagebuizen 

was kokosvezel, oftewel turfkokos, de meest dominante omhulling. Later bleek toch dat 

kokosvezel niet geschikt was voor een aantal bodemsoorten. Daardoor is nu PP450, 

bestaande uit gerecyclede vezels, het meest gebruikte soort omhulling.278 Kooistra 

onderscheidt twee soorten ondergrondse drainage. Een drainage met afvoer ligt onder de 

grondwaterspiegel en voert daarom grondwater af. Een drainage zonder afvoer ligt boven de 

grondwaterspiegel en voert daarom alleen overtollig regenwater af.279 

 

Eindbuizen 

Een van de weinige boven de grond zichtbare dingen aan drainagebuizen zijn de 

eindbuizen. Waar een drainagebuis zelf flexibel is, is de eindbuis vaak van PVC. Deze zit 

vast met een klikmof. Het belangrijkste doel van de eindbuizen is om uitslijting van het talud 

van de sloot te voorkomen. Als de eindbuizen niet ver genoeg uitsteken om uitslijting van het 

talud te voorkomen, worden er soms ook wel taludgoten gebruikt.280 

 

Aanleg van moderne drainagesystemen 

In tegenstelling tot het aanleggen van aardewerken buizen kan men moderne 

drainagebuizen effectiever om de buizen in de grond te leggen als de grond zeer droog is 

dan wanneer de grond zeer nat is. Op deze manier voorkomt men namelijk dichtslibben van 

de perforatie van de buis.281 De voorkeur gaat dus uit van het late voorjaar tot het vroege 

najaar.  

 Voor het aanleggen van moderne drainagebuizen bestaan drie methoden. De eerste 

methode, alleen geschikt voor korte einden, is het in de grond trekken van de buizen met 

een molploeg. Hierbij wordt de molploeg in de slootkant gezet en wordt de buis eraan 
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bevestigd. Daarna wordt deze voor maximaal 20 meter het land in getrokken. Deze methode 

wordt vooral voor greppelbuizen gebruikt.282 

De volgende methode is het gebruiken van sleuvengravers. Hierbij wordt met een machine 

een sleuf gegraven waar dan de buis in wordt gelegd. Vervolgens moet de aarde er terug 

over geschoven worden. Nadelen hieraan zijn dat de losgewoelde grond een kapotte zode 

heeft en dat de gegraven sleuf nog gaat naklinken.283  

De derde methode is sleufloos draineren. Hierbij snijdt een V-vormig mes de zode kapot en 

wordt een driehoekig stuk aarde opgelicht, waarna de drainagebuis eronder wordt gelegd. 

De zode blijft met deze methode heel en het naklinken blijft beperkt.284 Sleufloos draineren 

maakte een opmars in het begin van de jaren tachtig. Hierin was de kostenbesparing ten 

opzichte van sleuvengravers de belangrijkste factor.285 

Sleuvengravers worden het meest toegepast op zand en keileem, terwijl sleufloze 

drainmachines vooral worden toegepast op veen- en kleizode. Het voordeel van een 

sleuvengraver ten opzichte van sleufloze machines komt pas om de hoek kijken bij 

ondoorlaatbare lagen in de bodem. Omdat het materiaal beter gemengd wordt bij het vullen 

van de sleuf, helpt dit de doorlaatbaarheid van de bodem, gelijk als de effecten van 

kleidelven en diepploegen. Ook bij ongerijpte bodems, zoals in pas aangelegde 

droogmakerijen, gaat de voorkeur uit naar sleuvengravers.286 Vanwege de grotere diameter 

van de kunststoffen buizen is doorstroming belangrijker dan met de aardewerken pijpen. De 

kunststoffen buizen moeten een helling hebben van 10 centimeter per 100 meter buis om te 

kunnen functioneren.287 

 

Onderhoud 

De drainagebuizen moeten eens in de drie à vier jaar worden gereinigd, en vaker wanneer 

er sprake is van ijzer in het kwelwater. De jaarlijkse kosten van drainonderhoud waren in de 

jaren negentig ongeveer 10 cent per strekkende meter.288 Goed aangelegde buizen die niet 

te veel te maken hebben met ijzer in het kwelwater kunnen het echter meer dan tien jaar 

volhouden zonder enig onderhoud.289 

 

Effectiviteit van moderne drainagebuizen 

Moderne drainagebuizen kampen met dezelfde problemen als de aardewerken buizen. Het 

dichtslibben van de buizen is een belangrijk gevaar. Dit ontstaat vooral op plekken met 

relatief lichte gronden en relatief hoge waterstanden.290 Ook zou het moment van aanleggen 

van de drainagebuizen invloed hebben. De buizen die in de winter gelegd werden slempen 

eerder dicht, terwijl de buizen die in de zomer gelegd waren minder last hebben van 

aantasting van de bodem en dus verslemping.291 Een ander gevaar met het dichtslibben van 

de drainagebuizen is oervorming. Als er veel ijzer in het opkwellende grondwater zit, 
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ontstaan er roestklompen in de buizen.292 Het kan soms tot vijf jaar duren voordat een reeks 

optimaal functioneert. Een goed aangelegd drainagesysteem kan 25 jaar functioneren, maar 

dit is afhankelijk van het soort buizen en de grondsoort.293 

 

Regelbare drainage  

De uitdagingen op het gebied van waterhuishouding op landbouwgrond nemen de laatste 

jaren toe. Regelbare drainage is een van de mogelijkheden die wellicht een oplossing 

vormen voor een deel van deze problemen. Door een schuif aan te sluiten op het 

drainagesysteem kan er worden bepaald bij welke diepte een perceel ontwaterd moet 

worden. In periodes waarin er geen bewerkingen zijn, zoals de winter, kan het peil omhoog 

worden gezet, om zo meer water vast te houden. Het vasthouden van water kan gunstig 

werken tegen verzilting vanuit het grondwater, het oxideren van veen en het uitspoelen van 

nutriënten.294 Eén van de vereisten voor regelbare drainage is een slecht doorlaatbare 

onderlaag,295 waar het kleigebied van Noord-Nederland duidelijk aan voldoet. Regelbare 

drainage kan ten opzichte van gangbare drainage bepaalde risico’s met zich meebrengen. 

Deze risico’s hebben te maken met de aanleg op ongeschikte percelen, fouten bij ontwerp 

en aanleg, onjuist beheer, en met tegengestelde belangen tussen de agrariër en de 

waterschappen.296 Ook zijn de systemen niet onderhoudsvriendelijker dan gangbare 

drainagesystemen.297 
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3.2 Ontwikkelingen in typen detailontwatering 
De in de vorige paragraaf behandelde basistypen van detailontwatering zijn niet zonder 

reden tot stand gekomen. Innovatie op een landbouwbedrijf staat zelden alleen en is vaak 

het resultaat van veranderende bedrijfseconomische omstandigheden. Al grofweg 800 jaar 

lang is er in heel Europa ontwikkeling te herkennen van het langzaam aan intensiever 

gebruik maken van de landbouwgrond. Deze paragraaf plaatst de ontwikkelingen op het vlak 

van detailontwatering in het noordelijke kleilandschap in deze context van Europa-brede 

landbouweconomische ontwikkeling.  

 

De evolutie van de landbouw kent zijn begin in de hoge middeleeuwen. In zowel Nederland 

als de rest van Europa werden voorheen onbewoonde gebieden ontgonnen, vaak onder 

leiding van lokale autoriteiten. De relaties tussen de kolonisten onderling en de kolonisten 

met de lokale autoriteiten waren dominant economisch, wat een breuk is met de 

verhoudingen in het ‘oude’ land.298 In de twaalfde en dertiende eeuw begon het geldverkeer 

een grotere rol te spelen in het economische leven.299 Dit kan men zien als de eerste stap in 

de transformatie van de boer van peasant naar farmer.  

De veertiende en vijftiende eeuw kenmerkten zich door grote landverliezen in de 

Nederlandse kustgebieden. Inbraken zoals de Dollard zijn in deze tijden ontstaan. Meer dan 

eens is de oorzaak hiervoor gelegd bij klimatologische omstandigheden. In de eeuwen 

hiervoor zijn echter meer grootschalige inbraken voorgekomen, die allen weer hersteld zijn. 

De technische kennis was dus wel aanwezig, alleen werd er dit maal niet overgegaan tot 

herstel. Slicher van Bath legt de oorzaak hiervan neer bij de hoge kosten van het herstel 

door een schaarste aan arbeidskrachten, gecombineerd met een lage prijs voor 

landbouwproducten.300 

Rond 1500 was het karakter van het waterbeheer eerder defensief als offensief. Een 

sprekend voorbeeld hiervan is het gebruik van windmolens voor ontwatering. Waar het 

eerste voorbeeld in 1414 bekend is, was het rond 1500 nog geen typisch onderdeel van het 

landschap. Waarschijnlijk kan men de oorzaak van de trage adaptatie vinden in het feit dat 

er een behoorlijk fijnmazig netwerk aan ontwatering nodig is voordat windmolens een rol 

kunnen spelen.301 Het was dan ook niet overal noodzakelijk om al het land op de klei direct 

te bemalen. In sommige gevallen was het aanleggen van sloten en greppels al genoeg om 

natte gebieden geschikt te maken voor agrarische activiteiten.302 Het is dan ook 

waarschijnlijk dat het noordelijke kleigebied in de vijftiende eeuw nog werd ontwaterd met 

een systeem van oude slenken, prestructurele greppels zoals leien (zie pagina 22-23) en 

klepduikers. 

Dit geheel aan omstandigheden zorgde ervoor dat de gemiddelde landman in het noordelijk 

kleigebied relatief vrij leefde in een relatief autonome samenleving. Men moet deze relatieve 

vrijheid echter niet verwarren met een goed ontwikkelde agrarische sector, welke nog steeds 

ondergeschikt was aan de agrarische sector in bijvoorbeeld Brabant.303  

Terwijl de bevolking op het platteland in de anderhalve eeuw hierna verdubbelde, nam het 

aantal boerderijen in Noord-Nederland nauwelijks toe. Er vond specialisatie plaats, waarbij 
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ambachtslieden een deel van de taken op de boerderij op zich namen en een groter deel 

van de plattelandsbevolking afhankelijk was van loonarbeid, bijvoorbeeld het landwerk 

(waaronder greppelen) en lokaal dijkonderhoud. In dezelfde periode wordt een beginnende 

specialisatie in het houden van melkvee in Friesland waargenomen.304 

De landbouw werd in deze periode verder geïntensiveerd. Kenmerkend is het toenemend 

belang van bouwland binnen het boerenbedrijf. Het land werd meer bemest dan in de 

eerdere periodes en er werd mest gehaald vanuit de steden. Verder nam het totaal areaal 

bouwland toe en werd het braak liggen beperkt door tijdelijke grasweides en verbouw van 

klaver en peulvruchten in de gewasrotatie.305 De verdwijnende autarkie van de landbouw en 

de specialisatie in nationale en internationale context zorgden voor een toename aan 

kapitaalmiddelen en arbeidsmiddelen ten opzichte van de productiefactor grond.306  

Men kan vaststellen dat de boer in deze periode niet langer een peasant maar een farmer 

was. Dit wordt vaak beargumenteerd met bronnen zoals de Kroniek van Abel Eppens (1589) 

en Rienck Hemmema (1569), die getuigen van interesse voor geldelijke inkomens.307 Men 

moet het proces van specialiseren echter wel zien als een geleidelijk proces dat al voor 1500 

gaande was. Een belangrijke aanjager van dit proces was het importeren van granen uit het 

Baltische gebied. Graanimport vanuit deze streken is al gaande vanaf 1383, zo blijkt uit de 

geïnde tol bij Dordrecht.308 Ondanks dat Nederland alles behalve zelfvoorzienend was wat 

betreft granen, blijkt de stijgende graanprijs in de zestiende eeuw een behoorlijke invloed te 

hebben gehad op de intensivering van de landbouw en de mate van inpoldering en 

ontginning.309 

De eerste signalen van het structureel begreppelen stammen uit de zestiende eeuw, zoals 

beschreven in paragraaf 3.1. Dit begreppelen past in een algemeen patroon van het 

intensiveren van de landbouw in deze periode. Een ander signaal van deze intensivering is 

dat er een toename van de hoeveelheid melkvee in Friesland te zien.310 Het intensiever in 

gebruik nemen van land blijkt bijvoorbeeld ook uit de vermelding dat Dodo Edezoon in 1528 

een stuk woest landt van de kerk in Grou heeft begraeven en besloet, maar later het land 

niet meer wil bewerken vanwege de waarde- en huurstijging van het land.311 

De context van het intensiever bewerken van het land, waar het greppelen deel van is, lijkt 

dus duidelijk. Ondanks dat de landbouw dankzij de hoge graanprijzen een bloeiperiode 

beleefde, was de uitwerking nog steeds verschillend per streek. Er zijn aanwijzingen dat de 

streken met zwaardere klei zich al vroeg focusten op veehouderij, maar toch blijft het 

mogelijk dat in de marge toch meer akkerbouw bedreven werd op de kleine valgen bij het 

dorp en op de wallen (zie pagina 38-40) dan in de tijden ervoor.  

 

In de zeventiende eeuw beleefde de Europese landbouw een lichte teruggang in welvaart, 

alhoewel deze niet zo sterk was als de teruggang in de late middeleeuwen. Toch was hier 

eveneens sprake van lage graanprijzen en een stijgend reëel loon, en daarmee kwam rond 
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deze tijd ook het omzetten van bouwland in grasland weer op.312 Verder werd er in deze 

periode nauwelijks woeste grond omgezet in landbouwgrond.313 

Halverwege de achttiende eeuw begon er in Europa langzamerhand weer meer bouwland te 

verschijnen. In de provincie Groningen lag het omslagpunt rond 1775, want na dit jaar nam 

in de voorheen dominante veeteeltprovincie het grasland af ten bate van het bouwland.314 

Wederom kan men een verband leggen met de stijging van de prijzen van levensmiddelen 

en de daling van het arbeidsloon.315 Bij de toename van de hoeveelheid bouwland in 

Groningen in de vroege negentiende eeuw wordt genoemd dat de waterhuishouding niet als 

een verklaring voor de verandering in grondgebruik moet worden gezien, maar het dient juist 

verklaard te worden door de verandering in landgebruik.316 Een voorbeeld van de noodzaak 

voor betere ontwatering door het intensiever landgebruik vinden we ook in Friesland, waar 

het aantal particuliere polders tussen 1815 en 1865 steeg van 55 naar 200. De 

voortschrijdende bepoldering van boezemland leidde tot een verkleining van de boezem, 

waardoor de lage boezemlanden vaak tot ver na de winter onder water bleven staan.317 

Deze toename van de hoeveelheid bouwland dient in eerste instantie al genuanceerd 

worden. Waar Hofstee een grote toename ziet in het begin van de negentiende eeuw, ziet 

Priester een gestage ontwikkeling die al gaande is vóór 1800.318  

In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond er een trend richting intensiever 

gebruik, wat men in de provincie Groningen ook kan herkennen aan het scheuren van 

permanent grasland.319 De toename van bouwland is niet ten koste gegaan van de 

veestapel, omdat voedergewassen in wisselbouw werden verbouwd op de gescheurde 

grond. De veestapel nam niet af, dus lijkt ook een deel van de marktbaar verbouwde 

gewassen aan het vee te zijn gevoerd. Deze manier van voederen zorgde ervoor dat het 

proces arbeidsintensiever werd. 320 In het specifieke geval van Groningen gold dat het 

beklemrecht een belangrijke drijvende kracht was achter de landbouwkundige innovatie. 

Deze pachtvorm zorgde voor vrijheid in bedrijfsvoering en garandeerde dat de investeringen 

in landverbetering daadwerkelijk terecht kwamen bij de beklemde meiers. Dit is dus ook het 

geval met drainage met stenen buizen.321 

Wel moet duidelijk zijn dat de prikkel voor het draineren met aardewerken buizen 

voornamelijk kwam vanuit de akkerbouw en niet vanuit de veeteelt. Op pagina 59 en 60 is al 

behandeld hoe de innovators wat betreft deze techniek vanuit de noordelijke bouwstreek 

kwamen. Drainagebuizen gebruiken van grasland was in deze fase nog geen optie, 

alhoewel het niet geheel onwaarschijnlijk is dat delen van het grasland in de bouwstreek 

waren gedraineerd vanwege het scheuren van land en opkomen van tijdelijk grasland . 

Wellicht komt dit omdat de drainagereeksen van aardewerken buizen gevoelig waren voor 

het ingroeien van gras.322 
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De beginfase van de aardewerken buizen was nogal grillig, blijkt uit de gemeenteverslagen 

van een aantal Groningse gemeenten. In 1853 wordt voor Warffum beschreven dat drainage 

weinig in praktijk is gebracht, en pas in 1858 wordt er weer vermeld dat er percelen zijn 

gedraineerd. Na 1860 begin het draineren in Warffum echt terrein te winnen, en enkele jaren 

hierna wordt het ook gemeld in Oldehove. Daarvoor werd genoteerd dat het gebruik van 

takkenbossen voor drainage hier meer gebruikelijk was.323 De scepsis over drainage komt 

ook naar voren uit andere bronnen. Zo vermeldt van Bemmelen (1863) dat door velen het 

‘leggen van akkers op smalle metjes met goede geuten’ tegen de verslemping nog als 

voldoende wordt gezien.324 

Een belangrijke technische ontwikkeling waardoor de drainage echt op gang kon komen was 

het importeren van de rijenzaaimachine door Geert Reinders in 1860. Deze machine 

vereiste namelijk vlakke percelen zonder greppels. Na het importeren van deze 

rijenzaaimachine nam het areaal drainage zeer snel toe.325 Ook van Hall meldt in 1868 dat 

er al duizenden bunders bouwland gedraineerd zijn.326 De eerste echte aanjager is dus de 

verdere mechanisatie van het zaaien, maar ook andere redenen worden genoemd. De 

belangrijkste motivaties om greppels te verwijderen die worden genoemd door Zander zijn: 

- Greppels geven 5 tot 12% oppervlakteverlies 

- Greppels ontwateren ondieper dan ondergrondse drainage 

- Greppels bemoeilijken de toepassing van moderne arbeidsmethoden 

- Greppels bemoeilijken de mechanisatie 

- Greppels vergen veel onderhoud327 

Drainage bespaarde volgens Priester in zekere zin ook arbeid. Het was namelijk niet meer 

nodig om de greppels en goten schoon te houden.328 Hier kan men echter ook vraagtekens 

bij zetten. De arbeidskosten waren in de negentiende eeuw niet een dusdanig 

doorslaggevende factor als in de voorgaande eeuwen, dus zeker is deze verklaring 

allerminst.  
 

Jaar Aantal gedraineerde HA in Groningen Aantal gedraineerde HA in Friesland 

1863 2100 Waarschijnlijk minimaal 

1888 33.000
329

 1323
332

  

1900 40.000 2000
332 

Figuur 46. Aantal gedraineerde hectares landbouwgrond in de provincie Groningen. 
 

Het is duidelijk dat de drainage in Groningen pas na 1860 rap op gang kwam. Naast de 

technologische en economische ontwikkelingen die hierin een rol speelden, speelde ook 

mee dat de waterstand in deze zelfde periode steeds lager werd. Daardoor was het 

daadwerkelijk mogelijk om de drainage te gebruiken. 

In Friesland bleef de drainage lang achter. Dit verschil komt voort uit het beklemrecht, eerder 

(zie pagina 74) ook al genoemd als oorzaak voor de wezenlijke verschillen tussen de Friese 
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en Groningse landbouw. Toch werd er later enige moeite gedaan om in Friesland meer te 

draineren. Zo blijkt dat er een stimuleringsregeling is opgezet waardoor er in 1935 700.000 

buizen lagen en een jaar later al 4.000.000 buizen.330 Tot in 1956 blijft dit verschil zichtbaar, 

zo blijkt uit figuur 47. 

 

 
Figuur 47. Stand van de drainage in 1956. 

 

Na de oorlog nam de productie van stenen drainagebuizen weer toe. Zo produceerde N.V. 

Hamster & Rozeboom’s Steen- en Buizenfabriek in 1949 in totaal 5 miljoen stuks, en in 1951 

een totaal van 7,8 miljoen stuks. De helft van deze meerproductie werd geëxporteerd naar 

Ierland. Het door sommigen veronderstelde tekort aan drainagebuizen na de oorlog wordt 

door de directie dan ook niet gezocht in de export, maar eerder in de toegenomen 

binnenlandse vraag naar drainagebuizen.331 De zwaardere naoorlogse mechanisatie met 

tractoren werd een tweede impuls voor het draineren van land. Voor deze tijd werd de 

natheid van percelen vaak voor lief genomen, zo blijkt uit de Haan: 

 

‘In vele gevallen is de ontwatering zo slecht dat het grondwater opstijgt tot in de zode 

waardoor deze vertrapt raakt. Soms is men hieraan zo gewend dat men de bezwaren van 

het weke land voor lief neemt, en er dus zo weinig mogelijk opkomt met werktuigen en het 

vee naar hogere percelen verweidt.332 
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Voor de mechanisatie moet tegenwoordig gerekend worden met een grondwaterspiegel die 

niet boven de 30 centimeter onder het maaiveld komt, en voor maïsland is dit 50 centimeter 

onder het maaiveld.333 Om dit te bereiken in het voorjaar en de vroege herfst zijn enkel 

greppels niet voldoende, maar dient men ook drainage te gebruiken. Dit verklaart de 

gebieden waar minder drainage is toegepast ten dele. 

Ruilverkavelingen hebben een significante invloed op de hoeveelheid gedraineerde grond. 

Het meeste werd er gedraineerd in gebieden waar op dat moment een ruilverkaveling aan 

de gang was, maar gezien de verschillende ruilverkavelingen in verschillende periodes 

werden uitgevoerd kwam niet alles in één keer.334 Het lang uitblijven van de ruilverkaveling 

in Baarderadeel wordt genoemd als een van de belangrijke redenen dat hier weinig grond 

gedraineerd is en hier nog veel greppels gebruikt worden.335 Vandaag de dag zijn 

drainagebedrijven voornamelijk bezig met het opnieuw draineren van percelen die al buizen 

hebben. Die buizen functioneren vaak minder goed en zijn beschadigd geraakt door 

bewerkingen.336 Een groot deel van het noordelijke kleilandschap is dus wel gedraineerd, 

maar wat voor drains dit zijn en hoe functioneel deze nog zijn verschilt.  
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3.3 Relicten van vroegere detailontwatering 
De meest kenmerkende relicten van de vroegere detailontwatering die tot op de dag van 

vandaag hun stempel drukken op het Nederlandse landschap zijn de greppels. Dit 

microreliëf is voor leken ook eenvoudiger te herkennen dan de relicten van andere 

ontwateringssystemen. Hierom zal er in deze paragraaf de meeste aandacht worden 

besteed aan het greppelsysteem. Eerst zal een algemeen beeld worden geschetst en 

vervolgens zal dit verdiept worden voor de twee deelgebieden. 
 

Greppels 

Het oudste soort greppel is nog maar sporadisch waar te nemen. Al vanaf de zestiende 

eeuw werden leien en blynfuorgen uitgediept tot sloten337 en hierdoor zijn er weinig concrete 

voorbeelden meer te vinden. Het verdwijnen van het open ontwateringssysteem is een traag 

maar constant doorgaand proces. 

 
Figuur 48. Een transformerend perceel ten zuidwesten van Jorwert. 
  

In figuur 48 is te zien hoe het verdwijnen van greppels en leien verloopt. In 2008 is er een 

perceel te vinden met een restant van een lei (aangegeven met roze stippellijn) die het 

perceel doorsnijdt. Te zien is dat de lei boven het aangegeven stuk al is vergraven tot een 

sloot. In 2016 is op de luchtfoto te zien hoe het perceel bewerkt wordt en sloten gedempt 

worden. In 2017 is een geheel vlak perceel te zien, maar in 2017 keren de greppels terug in 

het nieuwe samengevoegde perceel. Er liggen nu minder greppels. In de oude situatie lagen 

er 11 greppels en een lei, terwijl er in de nieuwe situatie slechts 6 greppels liggen die de 
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nieuwe perceelindeling volgen. Bij het egaliseren van percelen verdwijnen ook natuurlijke 

relicten vaak, wat beelden zoals figuur 49 zeldzaam maakt. 
 

 
Figuur 49. Een brede greppel die in eerste instantie een lei lijkt. Echter, deze heeft een 

kronkelend verloop, waarmee het waarschijnlijk een slenk is. 
 

De oude, chaotische patronen van greppels lijken vooral dicht bij oude boerenerven voor te 

komen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze nooit gemaaid werden omdat ze enkel voor 

beweiding gebruikt werden en daarom ook niet aangepast hoefden te worden zoals Uilkema 

(zie pagina 51-53) beschreef. Daarnaast zijn de percelen het dichtst bij de boerderij als 

eerste ontgonnen, dus zijn de patronen waarschijnlijk ouder. Voorbeelden zijn te vinden in 

figuur 50. 
 

 
Figuur 50. Onregelmatige reliëfpatronen in de directe omgeving van boerderijen. 



80 
 

 

De onregelmatige greppelpatronen van figuur 50 zijn echter ook niet bestand tegen de tijd. 

Enkele voorbeelden zijn sinds de opname (2008) namelijk afgevlakt of plat geschoven.  

 

Dat de hoeveelheid percelen met greppels afneemt blijkt ook uit een door de auteur eerder 

geschreven stageverslag.338 De grote lijn is dat rond 1950 verreweg de meeste 

landbouwgrond begreppeld was, waarna in de periode 1970-2000 verreweg het meeste 

greppelland is verdwenen. De laatste jaren is een stabilisatie van de overgebleven 

hoeveelheid greppelland te zien. In 2008 was 35,3% van alle landbouwgrond begreppeld. 

Ongeveer een derde hiervan ligt in het kleigebied. Voor het kleigebied is de dichtheid van 

greppelland het grootst in Baarderadeel, Burdaard, Stavoren, de Anjumer Kolken, 

Gerkesklooster, de kwelders aan de zeedijk, en het klei-op-veengebied richting Sneek en 

Akkrum. 

 

 
Figuur 51. Nog bestaand greppelland in het noordelijke kleigebied van de Provincie Fryslân. 

 

Deze getallen gelden natuurlijk slechts voor een deel van het onderzoeksgebied van deze 

scriptie. In Groningen is in eerste instantie al meer greppelland verdwenen dan in Friesland. 

Het bestaan van begreppeling is niet gelijk te stellen aan een daadwerkelijk historische 

begreppeling. Vanwege de mechanisatie in de landbouw zijn er constant aanpassingen 

gedaan aan de greppels. Voorbeelden zijn de bredere kopakkers die Hijlkema aanlegde, of 
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het verbreden van akkers van 7,5 naar 15 meter door Bouma.339 Tegenwoordig ziet men 

zelfs afstanden van 40 meter tussen de greppels, omdat deze breedte handig van pas komt 

bij het bevloeien van weilanden met waterslangen.340 Met moderne maaicombinaties heeft 

men vaak een breedte van boven de 27 meter nodig, om zo drie slagen met een 

maaicombinatie van negen meter te maken. Als de akkers kleiner zijn dan 27 meter maar 

boven de 20 meter breed zijn, is het perceel waarschijnlijk ook aangepast voor modern 

gebruik. 

 

De nieuwe begreppeling wordt regelmatig gecombineerd met drainage. Zoals eerder 

behandeld is het op de zwaarste kleigronden, zoals in de omgeving van Jorwert, 

noodzakelijk om naast het draineren nog greppels aan te leggen. Zonder nieuwe greppels 

kunnen zich alsnog plassen aan de oppervlakte ontwikkelen.341 De greppels werken vooral 

goed in noodsituaties met veel regenval, waarbij het water op de oppervlakte wordt 

afgevoerd door de greppels en de bodem zelf ontwaterd wordt door de drainagebuizen.342 

 

Primitieve drainage 

Takkenbossen mogen dan wel redelijk vaak zijn aangelegd in sommige gebieden, het 

verteren van de takken zodra er zuurstof bij komt zorgt ervoor dat het lastig is om ze terug te 

vinden.343 Een enkele keer vond een geïnterviewde bij graafwerkzaamheden nog 

ondergrondse takkenbossen die ook nog redelijk functioneerden als ondergronds kanaal. Dit 

was echter wel in permanent grasland dat al tijden niet bewerkt was.344  

 

Aardewerken drainage 

In de periode van 1850 tot 1960 zijn er duizenden hectares gedraineerd met aardewerken 

buizen. Het is zeer waarschijnlijk dat het merendeel hiervan nog steeds in de bodem ligt. De 

buizen liggen onder de ploegdiepte, dus enkel met het herdraineren of diepploegen komt 

men de oude reeksen weer tegen. Vaak vindt men deze resten richting het eind van de 

reeks, in stukken van 1 tot 10 meter. Een enkele keer vindt men een volledige reeks die nog 

werkt.345 Er zijn ook voorbeelden bekend van 120 jaar oude drainagereeksen die nog steeds 

dienst doen.346  

De tegenwoordige plastic buizen hebben verreweg het grootste deel van het functioneren 

overgenomen, dankzij de constante herdrainage. 

 

  

                                                
339

 Bouma (2020) Interview op 27-10-2020 
340

 Bosma (2020) Persoonlijke communicatie. 
341

 Kooistra (1989) pp. 16 
342

 Quarree (2021) Persoonlijke communicatie op 17-02-2021 
343

 Bouma (2020) Interview op 28-10-2020 
344

 Venema (2020) Interview op 16-10-2020 
345

 Quarree (2021) Persoonlijke communicatie op 17-02-2021 
346

 Brouwer (200) pp. 100 



82 
 

Analyse deelgebied Jorwert 

 
Figuur 52. Relictenanalyse Jorwert voor greppels en leien. 

 

In het landschap rondom Jorwert zijn vele ontwateringsrelicten te vinden. Men ziet hier 

verschillende fases in de ontwatering door elkaar heen lopen. De pre-structurele greppels, 

het zeer onregelmatig reliëf en de oude bodem zijn zelden zo intact als in de omgeving van 

Jorwert. De oudste structuren zoals de leien liggen in het hoger gelegen deel van de polder, 
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terwijl de greppelpatronen in de lagere erosievlakten regelmatiger zijn. De oudste patronen 

vaak dichter naar de boerderijen en de voormalige wierden toe. De inpentige percelen 

worden eveneens tot de onregelmatige structuren gerekend en zijn vaak te vinden op de 

overgang van het oude, hogere land en de lagere erosievlakten. De wallen liggen ook 

voornamelijk op het oude land en/of in de buurt van leien en inpentige percelen (Zie 

volgende pagina in figuur 53). Dit impliceert dat de aarde die vrijkwam bij het graven van de 

latere sloten gelijkmatiger werd verdeeld over de percelen als alternatief voor de aarde langs 

de uitgegraven diepte opwerpen in wallen. Voor de dammen is er geen sprake van een 

speciaal patroon, deze lopen van dam tot dam over percelen waarlangs men andere 

percelen moet bereiken. Een deel van de begreppeling in het deelgebied Jorwert is recent 

weer aangelegd nadat dit gebied onder beheer van Natuurmonumenten is gekomen. Door 

de vorige eigenaar waren de percelen volledig geëgaliseerd.347 De historische waarde staat 

dus niet gelijk aan de aanwezigheid van greppels. 
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Figuur 53. Damakkers en hoge wallen in deelgebied Jorwert. 
 

Enkele opvallende kenmerken zijn nog duidelijk herkenbaar. Zo is het onregelmatige reliëf 

richting de voormalige wierde van Arsum zijn de voormalige groentetuinen, en is dit dus 

geen ontwateringspatroon van grasland. In de percelen van Kingma is de naklink van de 

greppelbuizen te herkennen. Men kan het makkelijk verwarren met dwarsgreppels, maar dat 
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zijn het niet.348 De naklink van greppelbuizen is over de hele breedte van de akker ongeveer 

dezelfde diepte, terwijl een dwarsgreppel daadwerkelijk de akker doorsnijdt en dus dieper is. 

 

 
Figuur 54. Naklink van dwarsbuizen, waardoor in een rechte lijn meerdere poelen blijven 

staan. 

 

Er zijn enkele verklaringen te vinden voor het zo goed bewaard blijven van greppelland in de 

Greidhoeke. Een fysisch-geografische reden is bijvoorbeeld de zware klei die hier te vinden 

is. De laag teelaarde is op de zwaarste knipkleigronden vrij dun, waardoor het egaliseren 

van de percelen nadelig kan werken op de opbrengsten. Dit is ook de primaire reden 

waarom Kingma nooit over is gegaan tot het egaliseren van percelen.349 De jarenlange 

opbrengstderving is een te groot risico om daadwerkelijk alles plat te schuiven. 

De Ruilverkaveling Baarderadeel was de laatste ruilverkaveling in de provincie Fryslân. Voor 

deze ruilverkaveling was financieel minder ruimte, dus vond hier een uitgeklede versie van 

het ruilverkavelingsproces plaats. Waar landverbetering in andere ruilverkavelingen vergoed 

werd door de overheid, werd dat hier niet gedaan en moest dat gebeuren op eigen kosten. 

Dit is een andere reden waarom hier in vergelijking met de rest van de Greidhoeke relatief 

veel greppelland is blijven liggen.350 
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Analyse deelgebied Harssens 

 
Figuur 55. Relictenanalyse detailontwatering Harssens. 

 

Het beeld in Groningen is heel anders dan in Friesland, maar Harssens vormt hier een 

uitzondering op. In dit gebied is bijzonder veel microreliëf te vinden, in tegenstelling tot grote 
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delen van de rest van de provincie Groningen. Binnen het grondgebied van het Groninger 

Landschap heeft een grote hoeveelheid percelen nog kenmerken van een Gronings 

greppelsysteem. De onregelmatige, oude patronen bevinden zich vooral in de nabijheid van 

de borg Harssens, waar vroeger de wierde Harssens lag. De patronen stammen 

waarschijnlijk van voor 1540. Rond Harssens zijn minder damakkers te vinden dan in het 

deelgebied Jorwert, wellicht omdat het land beter begaanbaar was door de relatief hoge 

ligging. Er zijn een aantal brede, doorgaande sloten ingetekend die de basis lijken te vormen 

voor de ontginningen. Wat betreft structuur is dit wel een ander systeem dan de leien, dus 

deze oude ontwateringen zijn meer hypothetisch dan daadwerkelijk bewezen oud. 

Naast de oude kenmerken zijn er een aantal percelen met een enkelvoudig greppelsysteem. 

Deze hebben redelijk brede akkers van ongeveer 20 meter, wat impliceert dat deze van een 

recentere datum zijn. Praktisch alle percelen in eigendom van lokale agrariërs zijn 

geëgaliseerd, maar door naklink ziet men de greppels in vrijwel al deze percelen nog 

terugkomen op de hoogtekaart. Dat er weinig stukken gedraineerd zijn met aardewerken 

buizen is omdat de gronden zeer lang zijn verhuurd aan koemelkers uit de stad 

Groningen.351 Aangezien dit allemaal losse stukjes land waren die door boeren met weinig 

kapitaalkracht gebrukt werden, was er geen prikkel om te draineren. Dat de oude stenen 

buizen nooit verwijderd zijn, blijkt uit het interview met Zwakenberg. Hij vindt nog regelmatig 

resten van de oude stenen drainageseries in de percelen ten westen van zijn boerderij die 

vroeger van zijn buurman waren. Zelf heeft hij zijn percelen nooit gedraineerd met stenen 

buizen.352 
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3.4 Vroegere detailontwatering in de toekomst 
Bij aanvang van deze scriptie is besloten om niet enkel de historische relicten van vroegere 

detailontwatering te bekijken, maar ook de rol die ze spelen in de tegenwoordige landbouw. 

Het belang van het behouden van deze relicten is in historische zin belangrijk, maar kan het 

zijn dat andere factoren bijdragen aan het behoud van het nu nog bestaande greppelland. 

Hiervoor is het belangrijk inzicht te krijgen in de kenmerken van het nog bestaande 

ouderwetse greppelland. 

 

Weidevogels 

Veel geïnterviewde respondenten zijn van mening dat de greppels zorgen voor een betere 

omgeving voor weidevogels. Uit ervaring wordt gezegd dat de greppels werken als 

schuilplaats voor de kuikens. Verder is er meer variatie tussen nat en droog land, en meer 

variatie in begroeiing.353 Een natte bodem is een primair vereiste voor weidevogels, maar het 

verschilt per vogelsoort wat het meest gewenst is. Grutto’s hebben een natte bodem nodig 

zonder permanente bevloeiing, terwijl kieviten foerageren aan de waterkant.354 Omdat 

greppels wat betreft het water netto nog steeds een afvoerend effect hebben, kan de 

bovenlaag van de grond alsnog uitdrogen door de greppels. Daarom zijn greppels bij droge 

zomers niet afdoende. Een goed functionerende greppel werkt eigenlijk niet voldoende voor 

het vasthouden van water, het slootpeil is op met een droge grond doorslaggevender.355 Wat 

kan helpen is het afsluiten van greppelbuizen, wat bij Kingma zeer effectief bleek.356  

Wat betreft het weidevogelbeheer is er een beheertype genaamd greppel-plasdras. Dat 

houdt in dat geen volledig perceel hoeft te worden omgezet in plasdras, maar dat enkel 

water in de greppels laten staan volstaat. Naar dit beheertype is enig onderzoek gedaan 

waaruit blijkt dat de kortere begroeiing tegen de greppel aan voordelig uitpakt voor de 

kuikens. Een nadeel van het inunderen van land is het verdwijnen van bodemleven onder 

het water.357  

Een ander voordeel aan de combinatie van weidevogelbeheer en greppels is dat naast het 

lange gras bovenop de akkers kan ook de greppel zelf dienen als schuilplaats voor de 

kuikens. Vooral de diepe greppels functioneren hier goed.358 

 

Biodiversiteit 

Wanneer het historische reliëf nog aanwezig is, is er een grote kans dat het perceel recent 

geen grondbewerking heeft ondergaan en daardoor de oorspronkelijke vegetatie heeft 

behouden. Oude graslanden bieden een stabiel habitat met een hoge kwaliteit voor 

diersoorten met een lage mobiliteit en specifieke voedingsniches, waarmee ze van grote 

waarde zijn.359  

De oudere graslanden waar minstens tien jaar niets mee is gebeurd bevatten 13,3 % 

organische stof, tegenover 10,7 % in een gemiddeld jong perceel. Het percentage vocht en 

de waterinfiltratie ligt hierdoor significant hoger,360 wat een positieve impact kan hebben op 
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de mogelijkheden van foerageren. Er is geen significant hogere totale massa van 

regenwormen, maar de individuele massa per worm is groter.361 Dat houdt in dat de wormen 

beter ontwikkeld zijn. 

Naast de verschillen die ontstaan door het houden van de oude grasmat, heeft het natter zijn 

van het perceel ook invloed op de vegetatie. In de buurt van natte greppels groeit vaker 

geknikte vossenstaart en mannagras, en minder Engels raaigras.362  

Oud grasland moet men echter niet verwarren met blijvend grasland. Verreweg het grootste 

deel van het Nederlandse grasland is blijvend grasland, maar bepaalde werkzaamheden, 

zoals herinzaaien, kunnen nog steeds worden uitgevoerd. Het label blijvend grasland zegt 

dus niets over in hoeverre de grasmat oorspronkelijke kenmerken heeft, en dus de 

bovenstaande positieve eigenschappen heeft.  

Hetzelfde geldt voor greppels. De aanwezigheid van greppels hoeft niet altijd in te houden 

dat de grasmat echt oud is, aangezien in nieuw aangelegde percelen soms eveneens 

greppels voorkomen. Ook kan gekozen zijn voor doorzaaien, waardoor de greppels wel 

oorspronkelijk zijn, maar de diversiteit van de grasmat achteruit is gegaan.  

 

Waterhuishouding 

De waarde van greppels wat betreft de waterhuishouding blijkt al duidelijk uit het voorkomen 

van greppels zelf. Er zijn gebieden waar greppelland vanwege fysische omstandigheden nog 

steeds de beste manier is om te ontwateren. Een voorbeeld hiervan zijn de streken met veel 

knipklei met een slechte doorlaatbaarheid. Dezelfde streken liggen vaak ook nog laag 

waardoor de mogelijkheden voor drainage door een hoog peil beperkt zijn.363 Het eerder 

genoemde hogere gehalte aan organische stof heeft een positief effect op het vasthouden 

van water.364 Dit kan zowel nadelig als voordelig werken. Wanneer men een goede 

draagkracht nodig heeft voor het agrarisch gebruik werkt het minder goed, maar het gras is 

wel beter bestand tegen droge tijden. De weerstand tegen waterpenetratie neemt af, 

waardoor het gras dieper wortelt en er dus nog meer water beschikbaar komt. Het ironische 

hiervan is dat met een oude bodem met meer organische stof minder afvoer van 

oppervlaktewater nodig is, wat impliceert dat greppels hier minder nodig zijn.365 

Het gaat bij dit vasthoudende vermogen om procenten, maar voor een gebied dat door 

klimaatverandering steeds vaker te maken krijgt met extreme regenval en extreme droogte 

kan het wellicht bijdragen aan de oplossingen voor dit gebied.  

 

Koolstofopslag 

Het behoud van oud greppelland zou met zich meebrengen dat ook ouder grasland bewaard 

blijft. Alhoewel op jong grasland de meeste potentie ligt voor het vastleggen van koolstof, 

heeft oud grasland de meeste koolstof al opgeslagen. Hier liggen de kansen meer in de 

richting van het beperken van het bewerken van grasland.366 Het percentage organische stof 

stijgt in het eerste jaar met 0,21%, in het vijftiende jaar met 0,15%, en in het dertigste jaar 

nog met 0,09%.367 Dit toont aan dat ook oude percelen koolstof blijven vastleggen, en dus 

voor dit doel nog bruikbaar zijn. 
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Kansen voor herintroduceren van greppels 

Ook in de moderne agrarische bedrijfsvoering is er plaats voor greppels, blijkt uit de praktijk. 

In sommige gevallen is de grond te zwaar,368 in andere gevallen is het waterpeil te hoog voor 

drainage of het perceel te lang voor een goed werkende drainagereeks.369  

Een specifiek voorbeeld dat vaker terugkomt in het klei-op-veengebied is het graven van 

greppels om de 30 meter. In de afgelopen jaren zijn de agrariërs hier meerdere keren 

geplaagd door droogte en muizenplagen. Met sleepslangen werden de percelen bevloeid 

met water om zo de muizen te verjagen, waarna het water via de greppels werd afgevoerd. 

Als een slang aan beide kanten 15 meter kan bevloeien wordt met greppels op 30 meter 

afstand het optimale resultaat behaald.370 Een noot is wel dat dergelijke voordelen vooral 

naar voren komen in de strookvormige verkaveling van deze klei-op-veengebieden. 

Er zijn sporadisch voorbeelden te vinden waar greppelland hersteld wordt voor ecologische 

redenen. Zo is er in 2019 subsidie verleend voor het herstel van 10 hectare 

cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers.371 Zoals Natuurmonumenten 

percelen opnieuw heeft begreppeld voor de natuurwaarden zijn er meer voorbeelden 

bekend. In de omgeving van Idzegea worden er zogeheten ecologische greppels gegraven 

(zie figuur 56.), waar de bolling van de akkers en de bolling van het talud minder sterk zijn. 

Ook is het talud ingezaaid met een kruidenmengsel.372 

 

 
Figuur 56. Aangelegde ecologische greppels op het terrein van Staatsbosbeheer bij 

Idzegea. 
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Kansen voor oud greppelland 

Bij het oude greppelland is het vooral van belang dat de bestaande kwaliteiten behouden 

blijven. De hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in deze bodems is van belang vanwege 

de ambitie van de landbouw om koolstof vast te houden. Alle andere bovengenoemde 

voordelen in de richting van milieu, weidevogels en waterretentie geven aan dat deze 

percelen de moeite waard zijn om te bewaren. Buiten deze aspecten geldt natuurlijk dat de 

cultuurhistorische waarde van de oude greppelpercelen en ander microreliëf enorm hoog is 

en zorgt voor een diverser landschapshistorisch beeld.  

Omdat dit oude greppelland op veel verschillende manieren waarde kan hebben voor 

hedendaagse uitdagingen, kan er vanuit veel verschillende insteken een poging gedaan 

worden om het te behouden. Dit kan zowel door het wettelijk te beschermen als door het 

behoud voor boeren te stimuleren. De context van ons veranderende landschap en de 

transitie in de landbouw biedt zowel kansen als bedreigingen voor het oude greppelland. Bij 

de zoektocht naar weidevogelgebied, zoals voor het Gruttoaanvalsplan, kan gekeken 

worden naar combinaties met oud greppelland. Wat betreft de opslag van koolstof zal het 

helpen om te belonen voor percelen die al veel koolstof hebben opgeslagen. 

Natuurontwikkeling is tegelijkertijd een kans en een bedreiging voor oud greppelland. 11% 

van het greppelland met een natuurbestemming moet nog worden omgevormd naar 

natuur.373 Wanneer dit gepaard gaat met veel grondverzet kunnen de greppelkenmerken van 

deze percelen volledig verdwijnen. 

Een ander risico dat wellicht een rol gaat spelen, is dat door het beleid van 

kringlooplandbouw de hoeveelheid permanent grasland gaat dalen omdat agrariërs meer 

eigen krachtvoer willen telen. Hierbij kan ook oud greppelland worden omgeploegd. 

De hoeveelheid grond per melkveebedrijf stijgt en blijft voorlopig stijgen. In dit proces moet 

het voor deze bedrijven aantrekkelijk gemaakt worden om de stukken met oud greppelland 

extensiever te gebruiken voor ecologische en landschappelijke doelen en het behouden van 

de opgeslagen koolstof.  

 

Men kan dus concluderen dat er kansen voor zowel herstel als behoud van het oude 

greppelland liggen, maar dat deze kansen voornamelijk moeten voortkomen uit financiële 

prikkels. De landbouwkundige voordelen van het oude grasland zijn aanwezig maar vallen 

weg tegen de belemmeringen die de greppels vormen voor de mechanisatie. Hierdoor blijft 

een tegemoetkoming vanuit ecologische of landschappelijke doelen de beste methode. 
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4. Discussie 
Bij aanvang van dit onderzoek werd als doel gesteld om een overkoepelend onderzoek over 

detailontwatering te beschrijven vanuit een landschapshistorische insteek. In de grote lijn is 

dit gelukt, maar er kunnen enige onderzoekstechnische voetnoten bij worden geplaatst.  

Wat betreft de interviews is het vooraf bedachte aantal interviews niet gehaald vanwege 

bezoekrestricties. Daarnaast ontstond bij de interviews enige verwarring over bepaalde 

begrippen. Achteraf gezien was het beter geweest wanneer er meer afbeeldingen gebruikt 

waren tijdens de interviews. De diepere laag is tijdens het archiefonderzoek niet geheel 

bereikt, deels door de sluiting van de archieven en deels door het ontbreken van een 

specifieker plan van aanpak. Verder onderzoek naar huurcontracten was een voorbeeld van 

een onderdeel wat had kunnen bijdragen aan dit onderzoek. Een grotere focus op oud 

grasland in plaats van enkel op greppels had voor de laatste twee deelvragen van 

toegevoegde waarde kunnen zijn. Een mogelijkheid is dat een grotere focus op oud grasland 

ertoe had geleid dat de insteek wat meer ecologisch was. Dit was nuttiger geweest voor de 

laatste onderzoeksvraag. Ook moderne drainage is op enkele vlakken onderbelicht, maar de 

oorzaak hiervan ligt vooral bij een lage responsgraad. Over de gehele lijn was het beter 

geweest om een sterkere nadruk te leggen op de gestelde deelgebieden. Met het huidige 

onderzoek is enkel de derde deelvraag toegespitst op de deelgebieden, maar met een 

grotere hoeveelheid verzamelde informatie had er meer nadruk kunnen liggen op deze 

deelgebieden. Vooral dagen in het veld, een zo aanbevolen onderzoeksmethodiek bij 

landschapsgeschiedenis, hadden hieraan kunnen bijdragen. Deze verbeterpunten tezamen 

zorgen ervoor dat er ruimte is voor toekomstig onderzoek op dit vlak. Deze aanbevelingen 

zijn te vinden op pagina 94.  
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5. Conclusie 
5.1 Algemene conclusie 
De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: 

 

Welke gevolgen hebben de veranderingen op het gebied van detailontwatering in het 

noordelijke kleilandschap in de periode 1500-heden gehad voor het landschap? 

 

Als antwoord kan in ieder geval gesteld worden dat de geschiedenis van detailontwatering 

rijker is dan vooraf gedacht, en dat het in het verleden een groot deel van het 

landschapsbeeld geweest is. Het verbeteren van landbouwgrond was vanaf grofweg 1500 

een dominante ontwikkeling die valt te koppelen met de veranderende rol van de landbouw 

binnen de economie. Hoe sterker de landbouw marktgericht ging functioneren en de 

zelfvoorzienendheid afbouwde, hoe meer verwijzingen er zijn te vinden naar landwerk. In 

deze periode kan ook het oudste greppelland worden gedateerd, en relicten van eerder, 

zoals de leien, zijn nog sporadisch te vinden. Het begreppelen van percelen begon dus 

waarschijnlijk al eerder dan tot nu toe gedacht, met een vroeg bewijsstuk van omstreeks 

1540. Al het bewijs wijst erop dat het land begin negentiende eeuw bijna overal greppels 

moet hebben gehad. Er is in greppels een onderscheid te maken tussen twee hoofdtypen, 

namelijk een graslandtype en een bouwlandtype. Het bouwlandtype is oorspronkelijk 

geploegd en kent een complexere structuur. Het graslandtype is vooral in Friesland 

dominant, en het bouwlandtype meer in Groningen. Dit kan worden verklaard door de 

grotere focus op landbewerking en akkerbouw in de provincie Groningen. Het bouwlandtype 

is op dit moment enkel nog in grasland waar te nemen, in oude akkerpercelen die in 

grasland zijn omgezet. Heel sporadisch zijn er in akkerpercelen nog lichte welvingen te 

herkennen, maar de greppels zijn hier al tijden verdwenen. Uit onderzoek naar het gebruik 

van bepaalde akkervormen volgt dat er waarschijnlijk ook in dominante veeteeltgebieden 

enig bouwland was, bijvoorbeeld voor het verbouwen van veevoer. Dit gebruik was 

intensiever dan tot nu toe leek voor te komen. 

Clusters aan greppelpercelen zijn te vinden in de kleigebieden die zwaarder zijn, vaak 

knipklei, en waar ontwatering in eerste instantie al lastiger is door lage ligging. Vooral de 

Greidhoeke, de omgeving Burdaard, de omgeving Anjum en het Reitdiepdal kennen nog 

veel microreliëf in grasland.  

De primitieve experimentele ontwateringsmethoden die werden toegepast in de negentiende 

eeuw passen in het verdere tijdsbeeld van de landbouw, aangezien er in deze tijd een door 

de markt gedreven innovatiedruk was. Deze primitieve soorten zijn echter marginaal 

gebleven door de sterke opkomst van de aardewerken drainagebuizen na de introductie 

hiervan in 1851. Deze kwamen na een aarzelend begin fors op gang na 1870, en ook 

sterker in Groningen dan in Friesland. Een primaire oorzaak hiervan is het verschil in pacht. 

Door het beklemrecht was de Groningse pachter eigenaar van de investeringen in zijn land, 

terwijl de Friese pachter geen garantie had op compensatie voor de hoge investeringen die 

gepaard gingen met drainage. Rond 1960 verdween de aardewerken buis net zo snel als 

deze gekomen was. De kunststoffen drainagebuizen maakten het draineren eenvoudiger en 

goedkoper. Tijdens de ruilverkavelingen vanaf de jaren zestig zijn er dankzij 

overheidsbijdragen duizenden hectares landbouwgrond gedraineerd. Vandaag de dag wordt 

er nog steeds volop gedraineerd, maar vaak is dit herdrainage van een stuk dat al eerder 

kunststoffen of aardewerken drainagebuizen had. 
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Concluderend kan er gezegd worden dat het intensiever in gebruik nemen van 

landbouwgrond geen verschijnsel is van de afgelopen eeuw, maar eerder een doorlopend 

proces dat al eeuwen aan de gang is. Door deze intensivering verandert het aanzicht van 

het landschap constant. Er kan gesteld worden dat verreweg het meeste historische 

microreliëf al verdwenen is. Dit komt deels door het op akkers leggen vóór 1800 en deels 

door het egaliseren vanaf de introductie van drainagebuizen. Het greppelland wat nog over 

is stabiliseert licht doordat het behouden blijft op plekken met bepaalde fysische factoren, 

gecombineerd met natuurbeheer en extensief boeren.  

Dit is tegelijkertijd ook de kans voor het greppelland in de toekomst. Het oude grasland kent 

positieve kenmerken die nog redelijk onbekend zijn, zoals het sterker vasthouden van 

koolstof en het beter opnemen van water. De voordelen van greppelland voor weidevogels 

zijn evident, vanwege het diversere biotoop en de grond die vochtiger is. De belemmeringen 

in de bedrijfsvoering die de greppels vormen zijn de grootste oorzaak bij het egaliseren van 

percelen. Door de toenemende schaalvergroting van de landbouw is het lastig om te werken 

met het microreliëf. Het is dus nodig om het greppelland op andere manieren aantrekkelijk te 

maken, door financiële stimulans op de eerder genoemde voordelen.  

 

 

5.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Waar dit onderzoek een solide basis vormt op het vlak van landschappelijk onderzoek in de 

richting van detailontwatering, zijn er gedurende dit onderzoek misschien nog wel 

interessantere uitdagingen naar voren gekomen. Er zijn nog kenmerken van het greppelland 

en het oude grasland die niet uitgediept zijn, en dit biedt kansen voor verder onderzoek. Zo 

kan gekeken worden naar het verband tussen de ouderdom van een perceel en de 

hoeveelheid organische stof, de manier waarop een greppelperceel water vasthoudt, en de 

biodiversiteit op oude percelen. Alhoewel het geen directe landschapshistorische connectie 

heeft, kunnen inzichten op dit vlak het vroegere landbouwkundige gebruik beter verklaren, 

en tegelijkertijd eigenschappen ontdekken waarmee beter kan worden gewerkt aan behoud 

van het microreliëf. Hiernaast kan onderzoek in deze richting een verdere leidraad bieden in 

het onderscheiden van écht oud greppelland. De analyses zoals gedaan voor de provincie 

Friesland verdienen navolging voor de provincie Groningen en voor de nieuwe versie van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland. Wellicht dat er door onderzoek nieuwe kenmerken 

naar voren komen die in een nieuwe GIS-analyse verwerkt kunnen worden. Verdere 

verdieping op het vlak van detailontwatering wordt door de auteur toegejuichd, omdat er nog 

een wereld te ontdekken valt. 
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Bijlage 08. Relictenanalyse deelgebied Harssens 
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Bijlage 10. Verspreiding van greppelpercelen in het Friese deel van het onderzoeksgebied 

Bijlage 11. Loop van slenken en leien in de grotere omgeving van Jorwert 

Bijlage 12. Hoogtekaart grotere omgeving Jorwert 
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Bijlage 01. Actuele Hoogtebestand van deelgebied Jorwert
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Bijlage 02. Actuele Hoogtebestand van deelgebied Harssens



 

Bijlage 03. Booronderzoek greppels 

 
Voor dit booronderzoek zijn drie raaien geplaatst in het greppelland van Anne Kingma. De 
eerste raai staat op een hoge kantwal, de tweede op een akker tussen twee normale 
greppels, en de derde is een dwarsdoorsnede. De opzet was het verschil in bouwvoor 
vinden tussen raai 1 en raai 2, en om sporen van bewerking in de diepte van de rug te 
vinden.  
 
  



 

Raai 1. 
De eerste raai is geplaatst op op wal langs een lange diepte, waarschijnlijk een uitgegraven 
lei.  

 
Raai 2.  
Raai twee was over het algemeen makkelijker om te boren, maar een uitgesproken 
bouwvoor is minder aanwezig dan bij de eerste raai, wat vooral naar voren komt door een 
minder harde grens tussen de horizonten. De roestafzetting gaat dieper door in de gezette 
boringen. 

Nr. Foto Bouwvoor Roestafzetting Overig 

1 33/3
4 

18 27 Op 1 m 

2 - 13 20  

3 - 19 BR Basis roestig 

4 - 17 21  

5 - 9 13 In greppel 2 

6 38 13 19 In greppel 2 / scherf 

7 - 17 27  

8 - 18 18  

9 - 10 BR Basis roestig 

10 41 17 20  

11 - 13 23  

12 42 12 17 In greppel 3 

13 - 14 23 In greppel 3 op 20.5 meter 

Nr. Foto Bouwvoor Roestafzetting Overig 

1 44 16 39 Op 1 meter 

2 46 15  Roestafzetting constant door 

3 47 19 30  

4 - 13 31  

5 50 14 27  

6 - 13 27  

7 - 17 47  

8 - 16 20  

9 54 13 25  



 

 
 
Raai 3. 
Raai 3 is een dwarsdoorsnede die begint in een ondiepe greppel, vervolgens een hoge rug 
op gaat, dan een diepe greppel/lei in gaat, en hierna een gewone akker op gaat.  
 

 
Figuur 01. profiel bij raai 3. 

10 - 17 - Roestafzetting constant door 

11 - 15 33  

12 - 16 34  

13 56 17 31 Op 19 meter 

Nr. Foto Bouwvoor Roestafzetting Overig 

1 - 9 21 Op 1 meter, in greppel 

2 62 10  Op flank 

3 - 16  Op flank, klei gerijpt 

4 63 15   

5 - 19  Flinter baksteen in voor 

6 - 13   

7 65 13  Op flank 

8 67 15  greppel 

9 - 45  greppel 

10 - 15   

11 69 19  Raar, eerste boring met rare zandige laag 

12 70 13   

13 - 17  klei gerijpt 



 

 
Figuur 02. Slenk waardoor raai 3 is getrokken. 
 

 
Figuur 03. Extra diepe boring raai 1 boring 1. Opvallend zijn de zandbandjes in het diepste 
deel. 
 
 
  



 

Bijlage 04. Geïnterviewde personen met achtergrond 
 

 

Naam Functie / relevantie 

Bosma, N. Projectleider Wetterskip Fryslân 

Bouma, H. & Bouma, H Voormalig biologisch melkveehouder Skuzum en 
melkveehoudster Klaeiterp 

Breuker, P.  Oud-Hoogleraar Nederlands & Fries, auteur van verscheidene 
boeken over Friese landschapshistorie.  

Hijlkema, W. Melkveehouder bij Fûns, pachter land Natuurmonumenten in 
Lionserpolder 

Kingma, A. Vleesveehoudster op Groot Battens, landgebruiker in 
Lionserpolder 

Quarree, G. Directeur van Friesland Drain 

Venema, P. Voormalig medewerker Waterschap Noorderzijlvest, 
boerenzoon uit Lutjegast 

Westerink, B.  Emeritus Professor, betrokken bij lokale Historische Kring 
Ubbega. 

Zwakenberg, D., & 
Zwakenberg, H. 

Melkveehouders te Harssens 

Zaagsma, H.  Amateurhistoricus uit Sexbierum 
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Bijlage 05. Wallen en Damakkers in Deelgebied Jorwert



Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community
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Bijlage 06. Slenken en leien in Deelgebied Jorwert



Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community
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Bijlage 07. Relictenanalyse Deelgebied Jorwert
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community

¯

0 0,25 0,5 0,75 1
Kilometers

Bijlage 08. Relictenanalyse Deelgebied Harssens
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Bijlage 11. Loop van slenken en leien in de grotere omgeving van Jorwert.
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IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community
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Bijlage 12. Hoogtekaart grotere omgeving Jorwert
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Bijlage 13. Greppelclassificatiehulp
Om bij het juist identificeren van greppels hulp duidelijkheid te verschaffen, staat in deze
bijlage een keuzeboom waarmee men door een aantal kenmerken van de greppels te
beoordelen tot een soort greppels kan komen. In de tabel op de volgende pagina’s staan
voorbeelden van de verschillende soorten.

Legenda



Moderne graslandgreppels
- Diepe greppelvoor, meestal

gemaakt met een greppelfrees
- Akkers breder dan 20 meter
- Zwakke bolling van de akkers
- Weinig onregelmatigheden

Historische graslandgreppels
- Diepe greppelvoor, in het verleden

uitgestoken, vandaag de dag
gefreesd.

- Akkers smaller dan 16 meter en
breder dan 6 meter

- Zeer sterke bolling van de akkers
- Binnen het perceel vaak kleine

onregelmatigheden die bewerken
moeilijk maken



Verwaarloosde graslandgreppels
- Geen greppelvoor, alleen een

begroeide welving in het land
- Akkers smaller dan 16 meter en

breder dan 6 meter
- Redelijke bolling, aanwijzingen dat

de bolling ooit groter is geweest
- Zeer onregelmatig en welvend

Blynfuorge / bilgreppel
- Geen greppelvoor, begroeiing op de

bodem
- Vormt de link tussen smallere

greppels en de sloot
- Loopt dood in een perceel
- In reliëfrijk land



Lei
- Geen greppelvoor
- Lijkt op een sloot die begroeid is met

gras.
- 3 tot 8 meter breed
- Ligt langs een hogere wal aarde, dat

waarschijn is opgeworpen met het
graven van de lei

- Recht of licht krommend verloop

Bouwlandgreppels
- Geen greppelvoor
- Akkers tussen de 3 en 5 meter
- Smalste soort greppels

onherkenbaar smal, dwarsgreppels
en meentgoten vormen samen
vierkanten of rechthoeken.

- ‘Vierkanten’ hebben sterke bolling,
tussen smalste greppels nauwelijks
bolling

- Zeer regelmatig systeem door het
ploegen.


