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Samenvatting 
 

Ondanks dat het terpen- en wierengebied van Noord-Nederland uitvoerig is onderzocht, is er toch een 

element waar nog weinig over bekend is: de kwelderbekkens die zich tussen de hoger gelegen 

kwelderwallen bevinden. Deze lage natte grasvlaktes zijn tot nu toe onderbelicht gebleven in de 

literatuur over het terpen- en wierdenlandschap. Daarom richt deze scriptie zich juist wel op dit minder 

bekende aspect door een van de kwelderbekkens uit te lichten, namelijk de Anjumer Kolken. Om een 

goed beeld te krijgen van de landschapsgeschiedenis van dit gebied is de volgende hoofdvraag 

opgesteld:   

Wat is met behulp van interdisciplinair onderzoek van fysisch-geografische, historische, kartografische 

en toponymische bronnen te achterhalen over de historische landschapsopbouw en de achterliggende 

ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer Kolken? 

De hoofdvraag bestaat uit twee delen en er is dan ook gebruik gemaakt van twee thema’s om 

antwoord te geven op de vraag. Het eerste thema staat de fysische geografische opbouw en 

ontwikkeling van de Anjumer Kolken centraal en is er uitgezocht hoe het gebied zich vanaf het 

pleistoceen ontwikkeld heeft tot aan het moment dat de mens zijn uitvloed uitoefende op het gebied.  

De Anjumer Kolken ligt op een pleistocene ondergrond die afhelt richting het noorden. Tijdens de 

Weichsel-ijstijd is hier een laag dekzand op afgezet die ook in het noorden van de Kolken dieper in de 

grond ligt dan in het zuiden. Vanaf het holoceen werden er door een wisselende invloed van de zee 

verschillende lagen veen en klei op het dekzand afgezet waardoor een gelaagd landschap ontstond. 

Omdat de Kolken vanaf de rand steeds dieper wordt naar het midden toe, is er een verschil te zien 

tussen de bodem in het midden van de Kolken en de bodem aan de buitenkant van de kolken. In het 

midden komen namelijk kalkarme drechtvaaggronden die bestaan uit zware klei voor dat omringd 

wordt door kalkarme nesvaaggronden bestaande uit klei, dat op zijn beurt omringd wordt door 

knippige poldervaaggronden bestaande uit lichte of zware klei. Als synthese van dit hoofdstuk is er op 

basis van de uitkomsten een fysisch-geografische landschappenkaart gemaakt waarin vier 

hoofdlandschappen te onderscheiden zijn.  

In het tweede thema staat de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis centraal. Tussen de tiende en de 

dertiende eeuw heeft er in de Kolken zoutwinning plaatsgevonden. Dit heeft zijn sporen achtergelaten 

in het landschap en de Kolken nog verder laten dalen. In dezelfde tijd zijn er zeekerende dijken 

opgeworpen en werd het klooster Weerd gesticht aan de westkant van de Kolken. Of het klooster een 

rol in de ontginningen heeft gespeeld is niet met zekerheid te zeggen, maar mogelijk hebben ze een 

rol gespeeld aan het eind van de zoutwinningspraktijken en aan het begin van de herontginning van 

het gebied. Het gebruik van de kolken is daarna vrijwel altijd gras- en hooiland geweest  Op een paar 

plekken na waar op gunstig gelegen plekken akkerbouwgewassen konden worden verbouwd. Het land 

was lange tijd in bezit van vele grootgrondbezitters die hun land verpachtten aan de lokale boeren die 

er gebruik van maakten. Verder waren en zijn de Anjumer Kolken een ideale plaats voor eendenkooien 

en heeft het gebied lange tijd ongewild gefungeerd als ontwateringsgebied. Hier kwam met de 

ruilverkaveling in 1954 uiteindelijk een einde aan.  
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1.1 Aanleiding 

Tussen de Noordoost-Friese dorpen Anjum en Ee ligt een grote lage grasvlakte. Deze ligt in een 

kwelderbekken dat historisch gezien deel uitmaakt van het waddengebied en tussen hoger gelegen 

kwelderwallen in ligt. Voor de aanleg van de middeleeuwse dijken stroomde dit gebied regelmatig over 

en was het geen geschikt gebied om te wonen. De hoge kwelderwallen waren een logischere plek om 

nederzettingen te plaatsen. Na de dijkaanleg trok men echter ook naar de lagergelegen delen van de 

kwelders en werden deze ook ontgonnen. Deze ontginning zorgde echter voor ontwatering en 

daarmee ook voor inklinking van het land. Omdat in de vroege middeleeuwen in het gebied ook al veel 

gaten waren gegraven om zoute turf onder de klei vandaan te halen, was het kwelderbekken vanouds 

heel nat. Vanwege de talrijke natte laagten is aan het gebied dan ook de naam Anjumer Kolken 

gegeven. Tegenwoordig wordt het gebied vooral als een ideale plaats voor weidevogels gekenmerkt. 

Natuurorganisatie It Fryske Gea ziet toe op het gebied en zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk 

weidevogels in het kwelderbekken blijven komen. Ook staat het gebied bekend om de achttiende-

eeuwse Van Asperen-eendenkooien die nog steeds aanwezig zijn. Het gebied is een natuurreservaat 

en rustplaats voor vogels en is daarom niet vrij toegankelijk.    

Het gebied van de Anjumer Kolken maakt onderdeel uit van het Noord-Nederlandse terpen- en 

wierdenlandschap. En hoewel naar dit landschap al veel onderzoek is gedaan, komen de 

kwelderbekkens in de literatuur vreemd genoeg weinig voor. Dat vormt dan ook de aanleiding voor 

het schrijven van deze scriptie. Deze scriptie richt zich daarom juist wel op dit minder bekende aspect 

van het landschap en probeert een goed beeld te krijgen van de landschapsgeschiedenis van het 

kwelderbekken van de Anjumer Kolken.  

 

1.2 Onderzoeksgebied 

Het gebied dat in deze scriptie onderzocht wordt is de Anjumer Kolken, gelegen in het noorden van 

Noordoost-Friesland. Het ligt ten westen van het Lauwersmeergebied, ten zuiden van het dorp Anjum 

dat op een kwelderwal ligt, en ten noorden van het dorp Ee. Zoals op de kaart te zien is, ligt het op 

kleine afstand van de Waddenzee (Figuur 1.1).       

Op verschillende kaarten is het gebied makkelijk te onderscheiden vanwege de lage ligging ten 

opzichte van de omgeving. Op de kaart van 1900 onderscheidt het gebied zich bijvoorbeeld door de 

graslanden ten opzichte van de omliggende akkerlanden (Figuur 1.1). Ook op de hoogtekaart valt de 

lage ligging op ten opzichte van de omgeving (Figuur 1.2). Op basis van deze twee kaarten is dan ook 

de grens van de Anjumer Kolken vastgesteld. De grenzen waren namelijk moeilijk te herleiden uit de 

literatuur. Tot 1984 lag het gebied in de gemeente Oostdongeradeel, vervolgens behoorde het tot 

Dongeradeel na de gemeentelijke herindeling en vanaf 2019 ging de gemeente op in de gemeente 

Noardeast-Fryslân waarbij het werd gefuseerd met Ferwerderadeel en Kollumerlanden.  
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1.3 Stand van onderzoek 

Inleiding 
Voor de stand van het onderzoek naar de Anjumer Kolken kan er een onderscheid worden gemaakt 
tussen drie verschillende categorieën. Als eerste is er literatuur over de fysische geografie van 
Nederland en Friesland waarin ook het gebied van de Kolken voorkomt. Ten tweede is er geschreven 
over de Anjumer Kolken als zoutwinningsgebied en als laatste komt de ontginnings- en 
bezitsgeschiedenis aan bod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 Kaart van het zwart omlijnde onderzoeksgebied 
de Anjumer Kolken. Bron: Historische topografische data 
1900, bewerkt door auteur. Inzetkaart: basisregistratie 
Topografie Top10NL 

Figuur 1.2 Kaart van hetzwart omlijnde onderzoeksgebied de 
Anjumer Kolken. Bron: Open Topo kaart, AHN3 kaart, 
bewerkt door auteur. Inzetkaart: Basisregistratie Topografie 
Top10NL 
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Fysische geografie 

Bronnen die belangrijk zijn in het onderzoek naar de fysische geografie van de Anjumer Kolken zijn de 

bodem-, geomorfologische en geologische kaarten. Van die kaarten is veel informatie te verkrijgen 

over de ontwikkeling en opbouw van het gebied. Naast die kaarten vormt het standaardwerk van 

Stouthamer, Cohen en Hoek, De vorming van het land een basis voor het onderzoek naar de 

ontstaansgeschiedenis van Nederland.1 In het boek wordt uitgelegd hoe Nederland zich heeft gevormd 

vanaf het ontstaan van de aarde tot en met nu.        

 

 
1 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015.  

Figuur 1.3 Bodemkaart van de Anjumer Kolken, bron 
bodemkaart (BRO). 
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Figuur 1.4 Geomorfologische kaart van de Anjumer Kolken, bron: BRO. . 
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Omdat er weinig specifiek onderzoek is gedaan naar de geologie van de Anjumer Kolken, maar wel 

naar het waddengebied en het zeekleilandschap in meer algemene zin, hangt de ontwikkeling van het 

onderzoek naar het natuurlijke landschap van de Kolken samen met de ontwikkeling van het 

onderzoek naar de Nederlandse geologie en bodemkunde. Daarom is het belangrijk om te kijken naar 

het begin van het geologisch onderzoek. De eerste geologische kaart en de eerste bodemkaart van 

Nederland werd gemaakt in de jaren 60 van de negentiende eeuw door W.H.C. Staring (1808-1877) en 

hij wordt dan ook gezien als de grondlegger van de bodemkunde en geologie in Nederland.2  Naast dat 

hij grondsoorten aangaf op de kaart werd ook het gebruik van de bodem en de landbouwsystemen 

aangegeven omdat hij de invloed van geologie op landbouw belangrijk vond.3 Op de kaart wordt het 

gebied van de Kolken aangeduid als ‘Zeeklei, in zee of brakwater bezonken, of in diep water, of, als 

Kwelders en Schorren op bij ebbe droogvallende banken. Steeds ligt die onder de hoogte die de vloed 

bereikt’. Op de kaart is ook het landbouwgebruik aangeduid. Hierbij staat ‘Korenbouwerij met braak 

en koolzaad; 5-jarige omloopen; het land voor slechts 1/5 met tarwe’. Deze beschrijving besloeg 

overigens het hele noordelijke waddengebied. Tegenwoordig worden er steeds meer nauwkeurigere 

kaarten gepubliceerd waardoor de kennis van de ondergrond steeds groter is geworden en gebruikt 

kan worden in specifiekere studies. De huidige bodemkaart is samengesteld op basis van meer dan 

340.000 boringen en gemaakt op een schaal van 1:50.0000 waardoor detailstudie mogelijk is (Figuur 

1.3). Naast de kennis over de bodem is ook kennis over reliëf, genese en ouderdom van belang 

waarvoor de geomorfologische kaart van Nederland dient (Figuur 1.4). Ook deze kaart is gemaakt op 

een schaal van 1:50.000 en dus zeer nauwkeurig en waardevol in dit onderzoek.   

           

Jakob Willem Griede heeft in 1978 een fysisch geografisch onderzoek gedaan in de Friese noordhoek. 

In zijn boek beschrijft hij hoe het gebied is ontstaan en hoe zich dit heeft ontwikkeld vanaf het 

pleistoceen tot aan de tijd dat hij het boek schreef. Dit boek is inmiddels een standaardwerk geworden 

van de fysische geografie in Noordoost-Friesland en wordt vaak als bron gebruikt voor nieuwe 

publicaties over de Friese Noordhoek.  

 

Op regionale schaal werd in 2021 de landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân in opdracht van de 

gemeente uitgebracht. In het boek wordt helder uitgelegd hoe het noorden van Nederland is ontstaan 

vanaf het pleistoceen. Het gebied van de Anjumer Kolken is ontstaan na Weichsel-ijstijd in het 

holoceen, ongeveer 11700 jaar geleden. Als gevolg van de zeespiegelstijging na het smelten van het ijs 

en het dalende Noord-Nederlandse aardoppervlak ontstonden er grote veenkussens langs de kust van 

noord Nederland en ontstond het dynamische waddensysteem.4 Omdat de zee hierdoor steeds 

zuidelijker kwam te liggen en sediment meenam ontstonden strandwallen die landinwaarts bewogen. 

De strandwallen werden doorbroken door getijdegeulen zodat de kustvlakte achter de strandwallen 

werd opgevuld met sediment zoals zand en slib waardoor er zandplaten ontstonden die niet meer 

werden overstroomd tijdens vloed.5 Op die manier breidde de kust zich ongeveer 7000 jaar geleden 

weer uit naar het noorden. Omdat er planten op de zandplaten gingen groeien werd het slib 

vastgehouden, en ontstonden de kwelders.6 Binnen het kweldergebied bestaan er kleine 

hoogteverschillen die toch veel van elkaar verschillen. Het gebied van de Anjumer Kolken ligt op een 

kwelderbekken, het laagste deel van de kwelder. Omdat dit gebied regelmatig overstroomde werd er 

 
2 Veldink 1970, p. 79. 
3 Den Bosch, Brabants Historisch Informatie Centrum, 3H24: W.C.H. Staring (1808-1877), Schoolkaart voor de 
Natuurkunde en de Volksvlijt van Nederland: Oost-Friesland, Groningen en Noord-Drente, (1860).  
4 Worst & Coppens 2021, p. 30.  
5 Worst & Coppens 2021, p. 31.  
6 Worst & Coppens 2021, p. 40.  
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klei afgezet. Dichter bij de zee, ten noorden van de kwelderbekken ontstonden kwelderwallen 

vanwege zanderigere afzettingen. Dat is de basis van hoe het kweldergebied eruitziet.  

Zoutwinning 

Over de zoutwinning in de Anjumer Kolken is ook relatief weinig bekend. Haartsen schreef in 2009 dat 

de voornaamste cultuurhistorische aspecten die de wordingsgeschiedenis van Oostergo 

vertegenwoordigen de zoutwinning bij Anjum en de kleiwinning langs het Dokkumer Grootdiep zijn.7 

De zoutwinning heeft dus wel veel invloed gehad op het gebied en op de ontwikkeling van het gebied. 

            

In 1978 schreef Jakob Willem Griede zijn proefschrift over het ontstaan van Frieslands Noordhoek.8 In 

dit proefschrift komt ook een passage over de Anjumer Kolken voor. Hij schrijft dat er tijdens de 

ruilverkaveling van Oost- en West Dongeradeel in 1971 in de nieuw gegraven sloten werd 

geobserveerd dat er rechthoekige stukken uit het oppervlakteveen ontbraken.9 Dit verstoorde profiel 

werd in verband gebracht met het graven van veen voor het bereiden van zout, oftewel selnering. Het 

ontstond namelijk vanwege de wijze waarop het zout werd gewonnen die wordt beschreven in de 

Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân. Om bij de veenlagen te komen moest er eerste en kleilaag 

af werden gegraven die boven op het veen lag.10 Dit werd gedaan door rechthoekige blokken uit te 

steken die vervolgens gekanteld in de laagte gelegd waar het veen al was gewonnen. Dat veen werd 

op hopen gegooid om te drogen om vervolgens te worden verbrand zodat het restproduct achterbleef. 

De waargenomen hopen roodbruine asresten in de boringen van Griede bevestigde dit beeld nog eens. 

Naast deze duidelijke aanwijzing dat er zoutwinning heeft plaatsgevonden, is er niet bekend door wie 

of welke instantie dit is gebeurd. Griede stelt dat de zoutwinning mogelijk al plaatsgevonden heeft in 

de Romeinse tijd waarbij het zout gewonnen werd met behulp van de briquetagetechniek.11 Volgens 

Griede heeft het zeker ook later nog plaatsgevonden in de middeleeuwen, tussen de elfde en dertiende 

eeuw, waarbij het zout uit het veen vervaardigd is met de selneringstechniek. Voor de periode van de 

zoutwinning is er ook een aanwijzing die in de Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân is 

aangekaart. Er wordt geschreven dat de zoutwinning rond de tiende en elfde eeuw plaats heeft 

moeten vinden vanwege een Badorf aardewerk scherf die uit tiende eeuw afkomstig is.12 Daarnaast 

wordt nog de afwijkende verkaveling van het gebied beschreven in het boek. Na de bedijking ontstond 

er in laaggelegen zoutwinningsgebieden normaliter een onregelmatige blokverkaveling. Echter, omdat 

de Kolken een groot gebied omvatte werd hier een mengvorm van regelmatig en onregelmatige 

verkavelde blokken aangetroffen, de reden daarvoor is nog onbekend.13  

Ontginnings- en bezitsgeschiedenis 

Vanaf de volle middeleeuwen, na de bedijking, gingen mensen ook in de lagere gebieden land in 

gebruik nemen omdat het toen niet meer kon overstromen. Om het land te gebruiken moest het eerst 

ontgonnen worden. Er is speculatie dat de Anjumer Kolken door kloosters of een klooster ontgonnen 

is, maar hier is nog geen bewijs voor. In de landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân wordt een kaart 

weergegeven met de kloosters en hun bijbehorende bezit, en ook op HisGIS is dit te zien (figuur 1.5).14 

Het vroegere Premonstratenzer nonnenklooster Weerd, dat tijdens de zestiende eeuw door de 

 
7 Haartsen 2009, p. 22 
8 Griede 1978.  
9 Griede 1978, p. 119.  
10 Worst & Coppens 2021, p. 72. 
11 Griede 1978, p.  
12 Worst & Coppens 2021, p. 76 
13 Worst & Coppens 2021, p. 90. 
14 Worst & Coppens 2021, p. 85. 
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Watergeuzen in brand is gestoken, ligt net buiten het onderzoeksgebied onder het dorp Morra. Het 

klooster had een aantal percelen in het westelijke gedeelte van de Kolken in bezit en ook een aantal in 

het oostelijke gedeelte waar zich een uithof van het klooster Weerd bevond. Ook het klooster Sion, 

dat zich boven Dokkum bevond had een klein aantal percelen in bezit in het onderzoeksgebied. 

Tezamen is het totale kloosterbezit vrij gering, wat de idee geeft dat de laatmiddeleeuwse kloosters 

relatief weinig bij de ontginning van de Anjumer Kolken betrokken zijn geweest.  

 

Archeoloog Gilles de Langen schrijft dat Frankische kloosters die buiten Friesland lagen vanaf het einde 

van de 8ste eeuw bezittingen in Friesland hebben verworven dankzij diverse schenkingen.15 Deze 

schenkingen komen waarschijnlijk van grootgrondbezitters van de sociale bovenlaag. Veel van deze 

schenkingen zijn gedaan aan het klooster van Fulda in Duitsland, waarvan diverse vroegmiddeleeuwse 

oorkonden bewaard zijn gebleven. De gebieden die aan het klooster geschonken werden lagen voor 

het grootste deel aan de westkant van de Lauwers. Otto Derk Jan Roemeling bevestigt ook dat Fulda 

in 820 en 855 schenkingen ontving uit het noorden van Nederland.16 In 945 komt het dorp Anjum voor 

op de goederenlijst van het klooster onder de naam Anighem, zoals vermeld staat in het boek 

Noordelijk Oostergo. Dongeradelen, geschreven door Herma van den Berg in 1983.17 Het is niet 

duidelijk of alleen het dorp in bezit was van het klooster, of dat omliggende landen hier ook bij 

hoorden. Naast het onderzoek naar kloosters is er geen onderzoek bekend naar het bezit of de 

ontginning van de Anjumer Kolken.       

 
15 De Langen 1992, p. 142 
16 Roemelingen 2013, p. 106. 
17 Van den Berg 1983, p. 247. 

Figuur 1.5 Kaart van de kloostergoederen in de Anjumer 
Kolken, bron: HisGIS 
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Over de ontwatering van Noordoost-Friesland schrijven Worst & Coppens wel. De Suderie loopt nog 

steeds horizontaal door het gebied en loopt van Dokkum naar het huidige Lauwersmeer, de voormalige 

Lauwerszee. De Lauwerszee ontstond als de rivier de Lauwers die Groningen en Oostergo van elkaar 

scheidde.18 De rivier stond mogelijk in verbinding met de getijdengeul die door de kwelderwal van 

Morra, Anjum, Ulrum en Leens stak. Door de grootschalige veenontginningen werd de waterafvoer op 

de Lauwers vergroot. Hierdoor gingen stukken land in de Lauwerszee verloren, ook mede door de 

laaggelegen zoutwinningsgebieden zoals de Anjumer Kolken. In de tiende of elfde eeuw moet er een 

dijk gelegen hebben bij Anjum, ten noorden van het onderzoeksgebied. Daar werd namelijk een 

dijklichaam opgegraven. De reden dat die dijk er lag is waarschijnlijk vanwege dreigende 

overstromingen in het zoutwinningsgebied. Vanaf de dertiende eeuw lag er een dijk langs de 

lauwerszee met een twaalfde eeuwse voorganger langs Nes-Lioessens en Anjum. Vanwege het 

zoutwinningsgebied is het niet uit te sluiten dat aan de oostkant van Morra en Lioessens een dijk heeft 

gelegen. De zeepolder ten noorden van Morra en Lioessens is te dateren in de twaalfde of dertiende 

eeuw. Het zoutwinningsgebied heeft dus opengelegen voor overstromingen vanuit de waddenzee. 

Worst & Coppens stellen dat er twee mogelijkheden zijn. Namelijk dat een hoge kwelderwal het gebied 

beschermde of dat er een dijk tussen Lioessens en Anjum lag om het gebied te beschermen.  

 

1.4 Probleemstelling 

Uit de stand van onderzoek blijkt dat de Kolken in verschillende disciplines is onderzocht, maar steeds 

een klein deel uitmaakt van studies naar grotere gebieden. Vaak wordt het besproken als een deel van 

een gebieden zoals de gemeente Noardeast-Fryslân of de Noordhoek van Friesland, maar een 

interdisciplinair onderzoek naar alleen kwelderbekkens, of naar allen de Anjumer Kolken ontbreekt. Er 

is weinig bekend over de periodisering van de ontginning van het gebied en de manier waarop dat 

gebeurd is. Ook over het bezit van kloosters in de Anjumer Kolken en wat voor rol deze hebben 

gespeeld in de ontginningen is weinig specifieke kennis, evenals over de ontwikkeling van het 

historische verkavelingspatroon en bezitsverhoudingen in het gebied. Over de zoutwinning is vooral 

veel bekend over de methode, maar niet over wanneer het plaatsvond en wie het uitvoerde. Een 

gedetailleerd en interdisciplinair onderzoek naar de Anjumer Kolken ontbreekt dus waardoor 

bovenstaande onduidelijkheden nog steeds bestaan. Door de verschillende disciplines die in deze 

scriptie voorbijkomen kunnen er nieuwe verbanden worden gelegd waardoor de bovenstaande vragen 

beantwoord kunnen worden. Het doel is dan ook om een volledig beeld te krijgen van de 

landschapsgeschiedenis van de Anjumer Kolken. 

Op basis van de ontbrekende kennis over de Anjumer Kolken is daarom de volgende hoofdvraag 

opgesteld: Wat is met behulp van interdisciplinair onderzoek van fysisch-geografische, historische, 

kartografische en toponymische bronnen te achterhalen over de historische landschapsopbouw en de 

achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer Kolken? 

 

 

 

 

 
18 Worst & Coppens 2021, p. 110. 
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Het scriptieonderzoek is opgedeeld in twee onderzoeksthema’s, net als de hoofdvraag, namelijk de 

historische landschapsopbouw en de achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis. Ten eerste 

wordt de vorming van het landschap behandeld die reikt tot het landschap in gebruik werd genomen 

in de middeleeuwen. Daarvoor werd het gebied niet bewoond en vond er geen invloed van de mens 

plaats en kon de natuur zijn gang gaan. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de zoutwinning en 

komt de ontginning en het bezit van de Anjumer Kolken aan bod waarmee het tweede deel van de 

hoofdvraag beantwoord kan worden.  

 

Thema 1: Fysisch-geografische opbouw en ontwikkelingen 

Wat is er te achterhalen over de historische landschapsopbouw van de Anjumer Kolken?  

- Hoe ziet de pleistocene ondergrond van het onderzoeksgebied er volgens geologische 

gegevens uit? 

- Welke geologische opbouw en gelaagdheid kennen de Holocene veen- en kleilagen van het 

studiegebied?  

- Welke ruimtelijke variatie is binnen het studiegebied te onderscheiden bij bestudering van het 

(micro)reliëf  

- Welke aanvullende informatie biedt de bodemgesteldheid van het onderzoeksgebied?  

- Welke fysisch-geografische detailkaart kan op basis van het bovenstaande onderzoek worden 

gemaakt van de Anjumer Kolken?  

 

Thema 2: Cultuurlandschappelijke opbouw en ontwikkeling 

Wat is er te achterhalen over de achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer 

Kolken? 

- Wanneer en met welke methode(s) heeft de zoutwinning plaatsgevonden in de Anjumer 
Kolken?  

- Welke rol heeft het klooster Weerd gespeeld in de zoutwinning en (her)ontginning in  de 
Anjumer Kolken?  

- Welke verkavelingspatronen zijn te herkennen in het onderzoeksgebied en wat zeggen die 
over de datering van de ontginning?  

- Welke inzichten bieden negentiende-eeuwse kaarten in de datering en de manier van 

afwateren van het onderzoeksgebied? 

- Wat waren de bezitsverhoudingen in het onderzoeksgebied voor 1832 volgens de stem- en 
floreenkohieren? 

- Wat waren de bezitsverhoudingen in het onderzoeksgebied in 1832 volgens de HisGIS kadaster 

kaart?  

- Welke toponiemen zijn te herkennen in het onderzoeksgebied en wat zeggen die over het 

landschap en de landschapsgeschiedenis?  

- Welke grondgebruiksvormen kunnen uit de toponiemen herleid worden?  
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- Welke rol speelden eendenkooien in het onderzoeksgebied?  

- Hoe heeft de ruilverkaveling bijgedragen aan een betere waterhuishouding in het 

onderzoeksgebied?  

 

1.6 Theoretisch kader 

Omdat het voor het beantwoorden van de hoofdvraag van belang is om alle belangrijke ontwikkelingen 

en verschillende lagen van de Anjumer Kolken te behandelen, is de indeling van deze scriptie 

gebaseerd op die van een landschapsbiografie. De landschapsbiografie is door hoogleraar J. Kolen 

geïntroduceerd omdat het onderzoek naar landschap tot dan toe uit allerlei afzonderlijke disciplines 

bestond waardoor een compleet beeld van een landschap ontbrak. Juist door de disciplines te 

combineren komen de grote verbanden aan het licht die ontstaan door de wisselwerking tussen 

mensen en het landschap. In het boek Door de lens van de landschapsbiografie wordt het uitgangspunt 

van een landschapsbiografie beschreven als dat mensen iets van zichzelf in het landschap achterlaten, 

maar ook dat het landschap invloed heeft uitgeoefend op de bewoners van het landschap.19 Oftewel, 

een landschapsbiografie gaat over het leven van de bewoners van het landschap en het leven van het 

landschap zelf.         

In dit onderzoeksgebied is de benadering van een landschapsbiografie een goede oplossing omdat het 

de ontwikkeling van een gebied zo volledig mogelijk omvat De ontginning is een product van menselijk 

handelen, net als de zoutwinning. Zonder deze wisselwerking had het gebied er dus niet uitgezien zoals 

het er nu uitziet. Door deze benadering ontstaat er dus een volledig verhaal van de geschiedenis van 

de Anjumer Kolken. 

 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden  

Voor dit onderzoek is gekozen voor een interdisciplinaire aanpak wat past bij het schrijven van een 

landschapsbiografie. Er zal daarom naar literatuur worden gekeken, maar ook naar kaarten en 

archiefstukken. Ook is het belangrijk om zelf het veld in te gaan om zelf observaties te maken.  

Thema Bronnen Onderzoeksmethoden 

Fysisch-
geografische 
opbouw en 
ontwikkelingen 

Literatuur 
Griede 1978 
v.d. Hurk 1966 
Kuijer 1981 
Nieuwhof, Nicolay & Wiersma 2018 
Stouthamer, Cohen & Hoek 2015 
Worst & Coppens 2021 
 
Kaartmateriaal 
AHN 3 kaart 
Geomorfologische kaart 
Paleogeografische kaarten P.C. Vos 
Bodemkaart 
 
Bodemkundige gegevens 

- Literatuurstudie 
- Kaartstudie 
- Oriënterend veldwerk 

 
19 Kolen 2015, p. 8.  
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DINO loket 

Cultuurlandschap
pelijke opbouw 
en ontwikkeling 

Literatuur 
Bantelmann 1966 
Bärenfänger 2013 
Van Haersma Buma 1994 
Holsbrink 1993 
De Langen 1992 
Roemeling 2013 
De Graaf 1996 
Griede 1978 
Schönfeld 1950 
Ter Steege & Boers 1973 
Worst & Coppens 2021 
 
Kaartmateriaal 
AHN3 
Bonnekaart (1900) 
BRP Gewaspercelen (2018) 
HisGIS  

- Stemkohieren 
- Floreenkohieren 
- Kadaster 
- Toponiemen 

 
Archieven 
Tresoar Leeuwarden 

- Literatuurstudie 
- Kaartstudie 
- Archiefstudie 
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Hoofdstuk 2 Fysisch-geografische opbouw en ontwikkeling 
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2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het eerste deel van de hoofdvraag beantwoord worden; Wat is met behulp van 

interdisciplinair onderzoek van fysisch-geografische, historische en kartografische bronnen te 

achterhalen over de historische landschapsopbouw van de Anjumer Kolken? Het doel van dit hoofdstuk 

is om erachter te komen hoe het landschap zich in de Anjumer Kolken heeft gevormd voordat de mens 

zijn invloed uitoefende op het gebied en om een fysisch-geografische landschappenkaart te maken 

waarin de samenhang tussen de geologie, geomorfologie, bodem en hydrologie naar voren komt. Om 

die kaart te maken worden in dit hoofdstuk deze vier onderdelen behandeld. Als eerste zal er in 

paragraaf 2.2 de pleistocene ondergrond beschreven worden aan de hand van geologische gegevens. 

Vervolgens zal in paragraaf 2.3 de geologische opbouw van de holocene klei- en veenlagen behandeld 

worden  en in 2.4 zal de bodemgesteldheid van de Anjumer Kolken naar voren komen. Alle opgedane 

kennis zal dan in de synthese van paragraaf 2.5 samenkomen in de landschappenkaart.  

2.2 De pleistocene ondergrond volgens geologische gegevens    

Inleiding 
Een afwisseling van koude en warme periodes hebben het huidige landschap gevormd. Vooral de 

laatste twee ijstijden, die deel uitmaken van het pleistoceen, hebben veel invloed gehad op het 

landschap in Noordoost-Friesland. Deze twee laatste ijstijden zijn respectievelijk de Saale-ijstijd en het 

Weichselien. Tijdens de Saale-ijstijd reikte het ijs tot het midden van Nederland ter hoogte van Utrecht. 

Het ijs uit de Weichsel-ijstijd kwam niet in Nederland terecht, maar ter hoogte van Denemarken. Dit 

zorgde er wel voor dat het in Noord-Nederland extreem koud werd. Tijdens deze perioden zijn er in 

Nederland terreinvormen ontstaan en afzettingen gevormd die op verschillende plekken nu nog aan 

de oppervlakte liggen.20  

 

 
20 Stouthamer. Cohen & Hoek 2015, p. 169. 

Figuur 2.1 Pleistocene dieptekaart van Noardeast-Fryslân aan het 
begin van het holoceen. De donkergroene kleur geeft het laagste 
gebied aan en de lichtgele kleur het hoogste gebied. Bron:  Worst & 
Coppens, p. 21. 

Figuur 2.2 Het Drents-Fries Plateau. Bron: Van 
Heuveln, 1965.  
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Saalien 
De Saale-ijstijd vond plaats van 200.000 tot 130.000 jaar geleden en heeft veel invloeden achtergelaten 

in het landschap van Noordoost-Friesland. Na het Oostermeer Glaciaal dat vijfduizend jaar duurde, 

werd het extreem koud en gletsjers begonnen zich vanuit Scandinavië de kant van Nederland op te 

bewegen tot aan Haarlem, Utrecht en Nijmegen.21 Wanneer het ijs zich snel genoeg uitbreidde over 

slecht doorlatende sedimenten, werden die sedimenten door de kracht en gewicht van het ijs 

opgestuwd en ontstonden er stuwwallen. In Noordoost-Friesland was hiervan geen sprake omdat de 

grens van het ijs verder naar het zuiden lag. Wel werd er vlakdekkend keileem afgezet wat bestaat uit 

een mengsel van uit Scandinavië aangevoerde stenen, grind en aan de oppervlakte liggende 

sedimenten. Dit mengsel werd door het gewicht van het ijs vermalen en samengeperst tot keileem. 

Doordat het toenmalige landschap richting het noorden afhelde zoals te zien is op de pleistocene 

dieptekaart, ligt het keileem nu op verschillende hoogtes onder de grond (Figuur 2.1). Dat betekent 

dat de keileemlaag tegenwoordig in het noorden dieper onder de grond zit ten opzichte van NAP dan 

in het zuiden. Daar bevindt zich het Fries-Drents keileemplateau dat reikt van Emmen tot net boven 

de westkant van Dokkum (Figuur 2.2).22 Op de keileem werd vaak een laagje van 20 tot 40 centimeter 

dekzand aangetroffen. De keileem dat in de Anjumer Kolken voorkomt is volgens Griede in tientallen 

boringen gevonden.23 Griede geeft hiervoor de mogelijke verklaring dat het plateau dat zich naar het 

noordwesten uitstrekt voornamelijk uit hoog liggend keileem bestaat onder een laag dekzand en dat 

het dekzand is verwijderd door fluviatiele erosie waardoor het keileem is blootgelegd in het 

noordoosten. Het keileemplateau was aan de oostkant sterk versneden waardoor er dalen 

ontstonden. De dalen waterden af door de Kolken heen, richting de Hunze depressie, een 

oerstroomdal ten oosten van de Kolken (Figuur 2.3).24 Deze rivieren die voor de afwatering zorgden, 

 
21 Worst & Coppens 2021, p. 20. 
22 Griede 1978, p. 26. 
23 Griede 1978, p. 35. 
24 Griede 1978, p. 31.  

Figuur 2.3 Kaart van het Fries-Drents keileemplateau in het noordoosten van 
Friesland met ten oosten daarvan het oerstroomdal van de Hunze en 
smeltwaterdalen die in deze geul uitmondden. Bron: Griede 1978, p. 33. 
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moesten zich flink insnijden omdat het Hunzedal erg diep lag als gevolg van erosie.25 Het dal dat 

daardoor ontstond is tijdens het Eemien voor een deel opgevuld door sedimenten uit de zee.   

Ten noorden van de Dokkumer Ee ligt de keileem 3 meter onder NAP en tegen de kust aan ongeveer 

9 meter onder NAP. Het hoogteverschil is dus groot. Deze keileemlagen zijn later door de zee en door 

de getijdegeulen weggespoeld of aangesneden in het waddengebied. Verder is er in de buurt van Ee 

en Engwierum, aan de zuidkant van de Kolken, een aantal keer lemig dekzand geboord wat soms sterk 

op löss lijkt. Dit is ook aangetroffen in de Dokkumer Wouden en aan de oostkant van de Hondsrug. Dit 

materiaal is waarschijnlijk afgezet in de luwte van hogere ruggen.26 

Weichselien 
Op de Saale-ijstijd volgde het Eemien, een warmere periode waarbij het klimaat vergelijkbaar is met 

het huidige holoceen. Samen met het Weichselien, de laatste ijstijd, vormt het Eemien het Laat-

Pleistoceen. In de Weichsel-ijstijd, die duurde van 115.000 tot 11.700 jaar geleden, werd Nederland 

niet bedekt met landijs. Dit keer reikten de ijskappen tot de hoogte van Denemarken en Hamburg in 

Duitsland.27 Het was het echter wel zodanig koud dat de bodemoppervlakte het laatste deel van het 

Weichselien constant bevroren was in Noord-Nederland. Hierdoor kon regen de grond niet indringen 

en ontstonden er grote modderstromen die het water naar het noorden via smeltwaterdalen 

afvoerden. Doordat deze modderstromen sediment met zich meenamen werden de smeltwaterdalen 

opgevuld met zand, grind en steen. Als het droog was, werd het zand door de wind op andere plekken 

afgezet.28 Dit dekzand werd vooral op lage delen van het landschap afgezet vanwege een meer 

beschutte ligging. Het ligt op verschillende dieptes onder de grond waardoor er zich onder de grond 

een pleistoceen reliëf heeft ontwikkeld. Op hoge delen was de dekzand laag over het algemeen dunner 

dan in de lage delen van het landschap. Echter, waar er struiken en bomen stonden, kon het dekzand 

vast worden gehouden waardoor er dekzandruggen ontstonden in het landschap.29 In de kolken ligt 

het dekzand ongeveer 2 tot 6 meter onder het NAP waar het pleistocene oppervlak dus geheel bedekt 

is met holocene afzettingen.30 Op de doorsnedes van de bovenste lagen van de ondergrond van de 

Kolken ontstaat een helderder beeld van de ligging van het dekzand in de grond (Figuur 2.4 & 2.5). De 

Boxtel Formatie, en specifiek het laagpakket van Wierden, dat bestaat uit lokale afzettingen van 

dekzand, is met geel aangegeven.31 Dit beeld komt overeen met de pleistocene dieptekaart waarbij de 

aflopende helling naar het noorden zichtbaar is (Figuur 2.1). 

 

 

 

 

 

 
25 Griede 1978, p. 31 
26 Griede 1978, p. 36. 
27 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, p. 194.  
28 Worst & Coppens 2021, p. 23. 
29 Worst & Coppens 2021, p. 23. 
30 Griede 1978, p. 29.; Nieuwhof, Nicolay & Wiersma 2018, p. 12. 
31 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, p. 239. 
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2.3. Geologische opbouw en gelaagdheid van de Holocene veen- en kleilagen 

Na een periode van afwisselingen van koude en warme stadialen in de Weichsel-ijstijd werd het 

langzaam weer warmer en begon het huidige geologische tijdvak, het holoceen. Door het warmer 

wordende klimaat smolt het ijs en steeg de zeespiegel waardoor de zee steeds meer invloed 

uitoefende op het landschap. Het holoceen begon 11.700 jaar geleden na de laatste ijstijd. Aan het 

begin van het holoceen lag de zeespiegel zo’n 40 tot 50 meter onder het huidige niveau en Noordoost-

Friesland lag buiten de invloed van de zee.32 Toen het ijs smolt begon de zeespiegel echter weer in een 

hoog tempo te stijgen met gemiddeld een meter per eeuw.33 Deze zeespiegelstijging werd niet alleen 

veroorzaakt door het smeltende ijs, maar ook door het dalende Noord-Nederlandse aardoppervlak. 

Omdat de ijskappen op Scandinavië smolten, verminderde de druk van het gewicht van het ijs op 

Scandinavië waardoor de aardkorst terug kon veren. Om die stijging te compenseren, zakte de bodem 

van Noord-Nederland. Hierdoor werd de zeespiegel niet alleen hoger door het smeltende ijs, maar ook 

door de bodemdaling waardoor er sprake is van een relatieve zeespiegelstijging.34   

  

 
32 Worst & Coppens 2021, p. 30.  
33 Worst & Coppens 2021, p. 30. 
34 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, p. 144.  

Figuur 2.4 Dwarsdoorsnede van de Anjumer Kolken van Noordoost (A) naar Zuidwest (A’), bron: Dinoloket.nl. 

Figuur 2.5 Dwarsdoorsnede van de Anjumer Kolken van Noordwest (A)  naar Zuidoost (A’), bron: Dinoloket.nl 
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Figuur 2.3 Paleogeografische kaart van Friesland 3850 v. Chr. Figuur 2.6 Paleogeografische kaart van Friesland 5500 v. Chr. 

Figuur 2.8 Paleogeografische kaart van Friesland 2750 v. Chr. Figuur 2.9 Paleogeografische kaart van Friesland 1500 v. Chr. 

Figuur 2.10 Paleogeografische kaart van Friesland 500 v. Chr. 
Figuur 2.11 Paleogeografische kaart van Friesland 250 v. Chr. 

Figuur 2.7 Paleogeografische kaart van Friesland 3850 v. Chr. 
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Zoals op de paleogeografische kaarten van 5500 v. Chr., 3850 v. Chr. en 2750 v. Chr. te zien is, bewoog 

de kust van Friesland zich flink zuidwaarts gedurende het eerste deel van het holoceen (Figuur 2.6, 2.7, 

2.8). Door de zeespiegelstijging werd steeds meer land overstroomd en verplaatste de zee zich 

geleidelijk steeds meer landinwaarts. De zee bracht veel sediment met zich mee dat op het land werd 

afgezet waardoor er grote strandwallen ontstonden waarachter de eerste veenvorming optrad in het 

onderzoeksgebied. Dit is te zien op de paleogeografische kaart van 2750 v. Chr. (Figuur 2.8) Dit 

zogenoemde basisveen bestond in de Kolken bijna uitsluitend uit eutrofe veengroei dat bestond uit 

riet- en zeggeveen, ook wel laagveen.35 Dit veen werd voornamelijk gevoed door grondwater. Daarop 

werd af en toe nog bij verstuivingen zand afgezet vanaf hoger liggende plaatsen waar geen veen lag, 

waardoor er laagjes zand in het basisveen voor kunnen komen.36 De vorming van dit veen werd 

beïnvloed door de stijgende zeespiegel die de dalen binnendrong. Omdat de kust zich nog steeds 

landinwaarts bewoog, werd het namelijk al snel overspoeld door het water waardoor er klei vanuit de 

 
35 Griede 1978, p. 46. 
36 Griede 1978, p. 81.  

Figuur 2.12 Paleogeografische kaart van Friesland 100 n. Chr. 

Figuur 2.14 Paleogeografische kaart van Friesland 1250 n. Chr. 

Figuur 2.13 Paleogeografische kaart van Friesland 800 n. Chr. 
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zee boven op het veen werd afgezet. Deze laag klei werd vroeger ook wel de ‘oude blauwe zeeklei’ of 

‘Calais-klei’ genoemd vanwege de blauwgrijze kleur. Tegenwoordig rekenen geologen deze klei tot de 

formatie van Naaldwijk.37 Inmiddels kwam ook het grondwater steeds hoger te staan. Het water kwam 

het land binnen via de getijdebekkens waardoor er zand en klei werd afgezet. Het water kon hierdoor, 

en door de stijgende zeespiegel, moeilijker wegstromen. Tussen 2750 en 1500 v. Chr. ontwikkelde het 

veen zich dan ook in een rap tempo zoals te zien is op de paleogeografische kaarten (Figuur 2.8 en 2.9). 

Daarna nam het tempo van de zeespiegelstijging af waardoor de veenkernen werden beïnvloed door 

regenwater en vervolgens begroeiden met veenmos.38 Daardoor ontstonden al snel veenkoepels, ook 

op de hoger gelegen gebieden.           

Samen met de zee bewogen ook de strandwallen zich landinwaarts.39 De strandwallen werden 

onderbroken door diep uitgesneden getijdengeulen die vanuit de zee het land indrongen waardoor er 

getijdebekkens ontstonden. Een van die getijdengeulen bevond zich aan de oostkant van de Anjumer 

Kolken zoals te zien is op de paleogeografische kaart van 250 v. Chr. (Figuur 2.11). Dit Peazens-

getijdensysteem ontwikkelde zich vanaf ongeveer 500 v. Chr. Omdat er in deze periode veel 

overstromingen voorkwamen werd het veen weggeslagen door de zee of werd er klei vanuit de zee op 

het veen afgezet (Figuur 2.10). Op deze kaart is ook te zien dat er in het onderzoeksgebied nog een 

veenlaag overblijft terwijl het veen dat het gebied omringde is verdwenen door de zee. Dit komt omdat 

het gebied toen waarschijnlijk al lager lag dan de omgeving waardoor het veen langer kon blijven 

liggen. Uiteindelijk werd op deze laag veen ook klei afgezet, wat ook wel de jonge zeeklei wordt 

genoemd.            

De geul van het Peazens-getijdensysteem zorgde voor het grootste deel van de afwatering van de 

regio. Hierdoor begonnen hoogtes langs de kust te erodeerden waardoor er veel sediment achter de 

strandwallen werd afgezet en de vlakte op die manier opgevuld werd. Er werden zandplaten gevormd 

die niet meer onder water stonden, behalve bij hoog water, en er ontstonden kwelder- en oeverwallen 

langs de geulen waardoor het getijdensysteem langzaam dichtslibde. De kust kon op die manier weer 

richting het noorden uitbreiden. Toen de Peazens geheel dichtgeslibd was, ontstond er ten oosten van 

Anjum een nieuw getijdesysteem: de Lauwerszee die zich op de kaart van 800 n. Chr. al begint te 

vormen (Figuur 2.13).40 Deze is door de oude kwelderwallen heengedrongen en nam de functie van 

het Peazens systeem over. De afwatering van de Kolken ging vanaf toen dan ook via de Lauwerszee.

   

 
37 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, p. 242. 
38 Worst & Coppens 2021, p. 34.  
39 Worst & Coppens 2021, p. 40. 
40 Worst & Coppens 2021, p. 72.  
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Figuur 2.15 Dwarsdoorsnede van de Kolken van noord (A) naar zuid (A’), bron: Dinoloket. 

Door deze ontwikkelingen in het landschap bestaat de ondergrond van de Anjumer Kolken uit een 

afwisselende laag van veen en klei zoals te zien is in de dwarsdoorsnede van het gebied (Figuur 2.15). 

De onderste laag bestaat uit pleistoceen zand en wordt aangegeven als de formatie van Boxtel (BX), 

dan volgt een laag van basisveen die direct op het zand is gegroeid, ook wel de formatie van Nieuwkoop 

(NIBA). Vervolgens is er op die veenlaag een laag oude zeeklei afgezet in de formatie van Naaldwijk 

(NAWO). Daarna vond er weer veengroei plaats vanwege de stijgende zeespiegel (NIHO), op de 

doorsnede aangegeven in het lichtbruin. Uiteindelijk is ook op die laag jonge zeeklei uit vanuit de zee 

afgezet (NAWA). Die zeeklei ligt nu aan de oppervlakte.       

Door dit hele proces zijn er hoogteverschillen te onderscheiden in noordoost-Friesland. Het gebied 

bestaat uit geul- en erosielaagten, oftewel de kwelderbekkens, en de hoger gelegen kwelderwallen 

(Figuur 2.16). Rond 500 v. Chr. werden de eerste kwelderwallen opgeworpen door de zee in 

Oostergo.41 Deze kwelderwallen grensden aan kweldereilanden die werden gescheiden door geulen. 

Het oudste dorp van Oostergo, Hogebeintum, ontstond rond deze tijd op een van de kweldereilanden. 

Kwelderwallen zijn lage ruggen die ontstaan onder invloed van zeewater met getijinvloed.42 Langs het 

water wordt het sediment uit de zee opgehoopt waardoor de meeste kwelderwallen langs geulen en 

langs de kust voorkomen. De kwelderwal die loopt van Niawier door Wetzens naar Aalzum, wordt door 

Griede in twijfel getrokken.43 Hoewel de rug namelijk op de geomorfologische kaart wordt aangeduid 

als een kwelderwal, stelt Griede dat dat niet het geval is. Hij zegt namelijk dat het een voormalige geul 

is geweest die in verbinding stond met de zee en uitmondde bij Paesens en Wierum, en dat er sprake 

is van een inversierug. Dit wil zeggen dat deze voormalige geul is opgevuld met zandig sediment wat 

minder makkelijk inklinkt dan het omliggende gebied waar oppervlakteveen en slappe klei voorkomt. 

Het sediment dat op de rug aan de oppervlakte ligt is lithostratigrafisch gezien een zandige laag. De 

kleilaag is op de rug niet afgezet. De geul waar hij over schrijft, is het Peazens-getijdensysteem die 

volgens Worst & Coppens actief is geweest tot 1000 n. Chr. In dit geval gaat het echter wel om een 

oer-Peazens omdat deze geul niet gelijkloopt met de loop van de huidige rivier de Peazens en omdat 

het honderden meters van de oude geul verwijderd is.44  

De kwelderwal tussen Engwierum, Ee en Tibma en de kwelderwal van Metslawier, Jouswier en Ee vindt 

Griede een opvallende ligging hebben vanwege de omliggende lage gebieden van de Kolken en het 

gebied rond Jouswier.45 Oorspronkelijk was de wal breder dan dat die nu is, maar door afgraving is die 

 
41 Nieuwhof, Nicolay & Wiersma 2018, p. 21.  
42 Griede 1978, p. 105.  
43 Griede 1978, p. 102 
44 Griede 1978, p. 103 
45 Griede 1978, p. 105. 
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smaller geworden. De wal is onderbroken bij het dorp Reidswal zodat de Zuider Ee een grote waterloop 

werd in plaats van twee afgebroken waterlopen. 

 

 

Figuur 2.16 Kaart van Noardeast-Fryslân met de kwelderwallen in het bruin afgebeeld en de geulen in het blauw, bron: 
Worst & Coppens, 2022. 

 

2.4 Bodemgesteldheid 

Inleiding 
De bodemkaart laat zien dat de bodem in het onderzoeksgebied zich onderscheid van de omgeving 

(Figuur 2.17). De omgeving bestaat namelijk voornamelijk uit kalkrijke poldervaaggronden, terwijl er 

in de Anjumer Kolken vooral knippige en kalkarme poldervaaggronden voorkomen wat betekent dat 

er een groot contrast is tussen deze gebieden. Binnen het gebied van de Anjumer Kolken bestaat er 

echter ook variatie. Op de bodemkaart is te zien dat er zich in het centrum van het gebied een andere 

soort grond bevindt dan aan de randen. Een overeenkomst met de hoogtekaart is hierin terug te 

vinden. De kalkarme nesvaaggronden die in het zuiden voorkomen, komen overeen met een van de 

laagste gebieden op de hoogtekaart.         

Voor de ruilverkaveling van Oost- en Westdongeradeel werd er door J. A. v.d. Hurk in 1966 een rapport 

geschreven over de bodemgesteldheid van het gebied dat de ruilverkaveling zou ondergaan. In dit 

rapport wordt de geschiktheid van de bodem onderzocht voor akkerbouw en tuinbouw en wordt de 

bodem van de gemeente, en ook de kolken, omschreven. Hoewel de Kolken in 1959 al een 

ruilverkaveling had ondergaan, werd toch het gebied meegenomen. Vervolgens werd er in 1981 bij de 

toen gemaakte bodemkaart een toelichting geschreven door de Stichting van Bodemkartering. De 

resultaten van beide onderzoeken zullen meegenomen worden.   
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Gronden in de Anjumer Kolken  
In het centrum van de Anjumer Kolken komt zware klei voor, wat betekent dat er in de klei meer dan 

50% lutum voorkomt, de gronddeeltjes waaruit klei voornamelijk bestaat.46 Daaromheen ligt een 

gebied dat bestaat uit klei, wat uit meer dan 25% lutum bestaat en aan de randen komt zavel voor, 

wat een mix is van zand en klei waarbij er minder dan 25% lutum voorkomt. Dit is dan ook een 

overgangsgebied tussen de Kolken en de omgeving waar meer zavelgronden zijn.    

Er is ook een onderscheid te maken in de verschillende soorten vaaggronden. Vaaggronden zijn 

gronden die niet een duidelijke ontwikkeling hebben van horizonten. In het gebied zijn drie 

verschillende soorten te onderscheiden. De kalkarme drechtvaaggronden die in het midden van de 

Kolken voorkomen bestaan uit klei dat tussen de 40 en 80 cm diepte overgaat in veen van ongeveer 

40 cm.47 Dit loopt dieper in de grond over tot ongerijpte klei. Onder de klei komt vaak zeggeveen en in 

de nabijheid van geulen uit rietveen.48 Deze gronden zijn echter door de zoutwinning in de 

middeleeuwen zeer verstoord geraakt. De daar omheen liggende kalkarme nesvaaggronden bevinden 

zich in het midden van de kolken om de zware klei heen. Deze gronden hebben een minder rijpe slappe 

klei-ondergrond die binnen 80 cm beneden het maaiveld ligt.49 Onder deze niet gerijpte klei komt in 

de Kolken zeggeveen voor waar de klei overheen gespoeld is door de zee. Deze gronden zijn kalkloos 

tot 30 cm diep in de grond en zijn dus niet erg bruikbaar voor landbouw. Om deze nesvaaggronden 

 
46 Kuijer 1981, p. 17. 
47 Hurk 1966, p. 42 
48 Kuijer 1981, p. 112. 
49 Hurk 1966, p. 39 

Figuur 2.17 Bodemkaart van de Anjumer Kolken, bron: BRO. 
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heen bestaat de rest van de kolken uit knippige poldervaaggronden met verschillende profielverlopen. 

Deze gronden hebben een kalkloze bovenlaag van ongeveer 30 tot 50 cm wat bestaat uit lichte of 

zware klei.50 Vanaf 80 cm diep treft men pas een veenlaag aan die tot 120 cm diep door kan gaan.51 De 

knippige eigenschappen zorgen voor een ongunstige structuur en een geringe kwaliteit. De knippige 

poldervaaggronden met profielverloop 3 en 4 hebben minder gunstige eigenschappen vanwege een 

kalkarme kleilaag waardoor de interne drainage ongunstig wordt beïnvloed, net als de structuur van 

de bovengrond. Ook voor deze gronden geldt dat er in de Anjumer Kolken verstoorde profielen voor 

kunnen komen door de zoutwinning.    

Deze knippige en kalkarme gronden die in het gebied voorkomen liggen over het algemeen het laagste 

en worden tot de natste gronden gerekend.52 Dit betekent dat deze delen het laagste liggen van het 

onderzoeksgebied, omdat de kalkrijke gronden en zavelgronden, die aan de randen voorkomen, juist 

hoger gelegen zijn over het algemeen. Zoals Griede in zijn proefschrift omschrijft, komt dit door het 

feit dat lichte zavel direct op de rand van de kwelder werd afgezet. Zware zavel en klei kwamen verder 

het land in.           

Grondwatertrappen 
In het rapport voor de ruilverkaveling worden ook de grondwatertrappen per gebied beschreven. Dit 

is namelijk belangrijk om te weten voor de geschiktheid van een gebied als cultuurgrond. De Anjumer 

Kolken valt voor een klein gedeelte in grondwatertrap 1a en voor het grootste gedeelte uit 

grondwatertrap 2a.53 Trap 1a treedt vooral op in nesvaag-, drechtvaag- en plaseerdgronden en komt 

vooral voor in lage gebieden en uitgegraven veengronden.54 De laagste grondwaterstand is dan lager 

dan 50 cm en de hoogste grondwaterstand is lager dan 20 cm. Trap 2a komt vooral voor in de kernen 

van de geërodeerde gebieden. Bij perioden van veel regen wordt deze grond snel vertrapt. Voor deze 

gronden geldt ook dat het niet geschikt is voor akkerbouw omdat de grondwatertrap 2a vaak gepaard 

gaat met een niet-gerijpte ondergrond.55 Door deze waterstanden komt er in de Kolken zoute kwel 

voor, vooral in de laagste nesvaaggronden en drechtvaaggronden.56 Hierdoor zijn de gronden extra nat 

en worden ze in hevige regenperiodes vertrapt. Bovendien zijn ze voor de akkerbouw niet geschikt.  

 

 
50 Hurk 1966, p. 50 
51 Kuijer 1981, p. 124. 
52 Hurk 1966, p. 15. 
53 Hurk 1966, p. 78. 
54 Kuijer 1981, p. 24. 
55 Kuijer 1981, p. 25. 
56 Kuijer 1981, p. 65. 
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2.5 Synthese: ruimtelijke variatie en fysisch-geografische landschapseenheden in de 

Anjumer Kolken  

Om het gebied van de Anjumer Kolken te begrijpen is het niet alleen belangrijk om te weten dat het 

gebied lager ligt dan de omgeving, het is ook belangrijk om te weten welke deellandschappen in dit 

gebied aanwezig zijn wanneer we alle bovenstaande informatie in onderlinge samenhang bekijken 

(Geomorfologie, reliëf, bodemgesteldheid, waterhuishouding).   

Net als op de bodemkaart, is ook op de hoogtekaart het gebied makkelijk te onderscheiden van de 

omgeving door de het contrast tussen de lage ligging van het onderzoeksgebied en de omliggende 

kwelderwallen die juist kenmerkend zijn door een hoge ligging (Figuur 2.18). Daarnaast zijn er binnen 

het onderzoeksgebied zelf ook verschillen tussen hoge en lager liggende delen. Zo valt het op dat de 

randen van het gebied over het algemeen hoger liggen dan het centrum die aangegeven zijn op de 

hoogte kaart met zwarte lijnen.         

Op de vergelijking van de geomorfologische kaart met de hoogtekaart is een overeenkomst te zien in 

de patronen van de vlakte van getijafzettingen en de hoge delen van het gebied (Figuur 2.18 en 2.19). 

Hetzelfde valt te zeggen over het gebied dat wordt aangegeven als ‘getij-kreekbedding, zee-erosie 

geulen’ en de lage delen van het landschap. In de toelichting van de legenda van de geomorfologische 

kaart worden vlaktes van getijafzettingen beschreven als vlakke tot zeer vlakke afzettingen die onder 

invloed van het getij zijn gevormd en voornamelijk bestaan uit jonge zeeklei. Deze vlakke gebieden 

komen in de Anjumer Kolken voor aan de randen. In het midden komen dus getij-kreekbeddingen en 

zee-erosie geulen voor. In de toelichting worden getij-kreekbeddingen beschreven als geulen in het 

land die in verbinding staan of hebben gestaan met de zee, die onder invloed van het getij zijn gevormd 

en sedimenterend van karakter zijn. Zee-erosiegeulen worden beschreven als geulen die ontstaan zijn 

Figuur 2.19 Geomorfologische kaart van de Anjumer 
Kolken, bron: Geomorfologische kaart van Nederlan (BRO) 

Figuur 2.18 AHN kaart van de Anjumer Kolken met de 
hoogste gebieden die zwart omlijnd zijn, bron: AHN. 
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door inbraak van de zee in voormalige Noord- en West-Nederlandse veenlandschapen en zijn erosief 

van karakter. Het gebied wordt als beide landvormen aangegeven omdat het onderscheid moeilijk 

waar te nemen is en omdat beide landvormen in elkaar over kunnen gaan. Hoewel het logisch lijkt dat 

het hier gaat om een zee-erosie geul vanwege de lage ligging en vanwege het niet sedimenterende 

karakter, is dit toch niet makkelijk te zeggen. Er zijn namelijk andere factoren die ook invloed hebben 

gehad op de lage ligging van het gebied waaronder de zoutwinning die later wordt besproken. Ook 

vindt er tegenwoordig bij Anjum gaswinning plaats waardoor het hele gebied nog verder daalt wat op 

de huidige AHN ook van invloed is.57    

Op een kaart van het Wetterskip Fryslân van de regionale wateroverlast wordt het noordelijke deel 

van de Anjumer Kolken getoond (Figuur 2.20). Op de kaart wordt aangegeven welke delen van het 

landschap mogen inunderen en welke gemiddeld 1 keer per 10 jaar inunderen buiten de norm. Dat 

zijn, ook kijkend naar de hoogtekaart, de laagste delen van het gebied. Deze gebieden dalen nog steeds 

elk jaar door de gaswinning die plaatsvindt in de omgeving van Anjum, Moddergat en Ee. De NAM 

heeft voorspeld dat het centrum van de Anjumer Kolken tot wel 20 centimeter gedaald is in 2050.58 

Dit is een gevaar voor de waterhuishouding dus hier worden maatregelen tegen genomen waarover 

verder wordt uitgeweid in hoofdstuk 3.   

 

 

 

Op basis van bovenstaande gegevens en de gegevens uit de voorgaande paragrafen is er een fysisch-

geografische landschappenkaart gemaakt waarin de te onderscheiden landschapseenheden worden 

aangegeven (Figuur 2.21). 

 

 
57 NAM B.V. 2020, p. 50. 
58 NAM B.V. 2020, p. 50.  

Figuur 2.20 Watergebiedsplan Dongeradeel 
regionale wateroverlast Anjumer Kolken, 
2006. Op de kaart worden de 
inundatiegebieden aangegeven. Bron: 
Wetterskip Fryslân. 
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Figuur 2.21 Fysisch-geografische landschapskaart op basis van de bodem-, geomorfologische, 
hoogte- en grondwatertrappenkaart  en geologische gegevens. 
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Landschapseenheid Geomorfologie Bodemtype Grondwatertrap 

A Kweldervlakte/vlakte 
van getijafzettingen 

Kalkarme 
drechtvaaggronden, 
klei 

2a en op het 
diepste punt 1a 

B Getijkreekbedding/zee-
erosiegeul 

Kalkarme 
nesvaaggronden, 
klei 

3a en 2b 

C Kweldervlakte/vlakte 
van geijafzettingen 

Knippige 
poldervaaggronden, 
klei 

3a en 3b 

D Getij-
kreekbedding/zee-
erosiegeul 

Knippige 
poldervaaggronden, 
zware zavel 

3a en 3b 

Tabel 0.1.1 legenda  bij de fysisch-geografische landschappenkaart. 

Landschapseenheid A 

De eerste landschapseenheid ligt in het midden van de Kolken  in een vlakte van getijafzettingen en 

onderscheid zich vanwege de kalkarme drechtvaaggronden en de daar bijhorende grondwatertrap 

1a. De grond is hier zeer laag en geërodeerd en verstoord geraakt door de veen afrgraving en 

daardoor een van de natste en laagste gebieden van de Kolken.  

Landschapseenheid B 

Landschapseenheid B ligt om A heen in een getij-kreekbedding of zee-erosiegeul met kalkarme 

nesvaaggronden. Ook dit gebied ligt erg laag, maar heeft grondwatertrap 3a en 2b en is dus minder 

nat dan landschapseenheid A.  

Landschapseenheid C 

Landschapseenheid C vormt de buitenste rand van de kolken en onderscheid zich door de hogere 

ligging ten opzichte van het binnenste gebied (Figuur 2.18). Het gebied is onderdeel van de 

kweldervlakte of vlakte van getijafzettingen en bestaat uit kalkarme poldervaaggronden met 

grondwatertrap 3a en 3b.  De vergelijking van de geomorfologische kaart met de hoogtekaart laat 

een overeenkomst zien tussen de patronen van de vlakte van getijafzettingen en de hoge delen van 

het gebied (Figuur 2.18 en 2.19). 

Landschapseenheid D 

De laatste landschapseenheid ligt in het noorden van de Kolken en komt voor een groot deel overeen 

met landschapseenheid C, maar onderscheid zich door de zware zavel die zich er bevindt. Zoals 

eerder beschreven kwamen zware zavel en klei dieper het land in waardoor deze zavel zich nu in de 

kolken bevindt.  
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Hoofdstuk 3 De cultuurlandschappelijke opbouw en ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Vroege bewoning 
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De eerste bewoning die plaatsvond in 

Noordoost-Friesland is omstreeks 600 

v. Chr. geweest volgens archeologische 

gegevens.59 Er is namelijk aardewerk 

gevonden van het type Ruinen-

Wommels I en II. Deze eerste bewoners 

vestigden zich op de hoger gelegen 

delen van het landschap. In Noordoost-

Friesland waren dat de kwelderwallen 

of oeverwallen van een kwelderkreek. 

Er wordt aangenomen dat de bewoners 

in de winter op de hoge zandgronden 

woonden, maar dat ze in de zomer ook 

naar het kweldergebied verhuisden om 

te vissen en vee te weiden.60 Omdat op 

een gegeven moment ook die hoge 

wallen niet hoog genoeg waren om de 

mensen te beschermen tegen het 

water, werden er terpen opgeworpen 

waar mensen hun huizen op bouwden 

die het water niet konden bereiken. 

Omdat er zich rond de Kolken 

kwelderwallen bevinden, werden ook 

daar enkele eeuwen voor de  jaartelling 

terpen opgeworpen die uiteindelijk 

steeds groter werden en uitgroeiden 

tot de dorpen Anjum, Morra, Ee en 

Engwierum (figuur 3.1). Niet alleen op 

de kwelderwallen werden terpen 

opgeworpen, maar ook in de Kolken zelf. 

Ten zuiden van de Zuider Ee liggen de 

terpen Tibma en Oudeterp die tussen de zesde en zevende eeuw gebouwd zijn. Dykshoarne ligt op de 

jongste terp van dit gebied die komt uit de twaalfde of dertiende eeuw. De naam Dykshoarne kan 

gerelateerd worden aan de landschappelijke ligging, namelijk in de hoek van een dijk, oftewel een 

horn.61 De rest van de terpen zijn voornamelijk naar familienamen genoemd zoals Anjum, Tibma en 

Engwierum. De naam Morra is echter afgeleid van moor of mor, dat moeras of veen betekent, het was 

dan ook een terpdorp omsloten door moerassig veenland.62 Als laatste is de naam Ee afgeleid van de 

rivier Ee die door het landschap stroomt. De Friezen die in dit terpenlandschap woonden werden in de 

Romeinse tijd door Plinius, een Romeinse schrijver, omschreven als een armoedig volk die op 

zeevaarders lijken als het land overstroomd is, maar ook schipbreukelingen als het droog ligt.63 Nadat 

in de 12e en 13e eeuw de bedijking van Noordoost-Friesland tot stand was gekomen, kon ook buiten 

de terpen bewoning plaatsvinden in de vorm van vlaknederzettingen en konden bovendien ook de 

lage delen van het landschap in gebruik worden genomen. Ook had men intussen ontdekt dat er zout 

 
59 Griede 1978, p. 94. 
60 Sipma 1981, p. 9. 
61 Gildemacher 2007. 
62 Notenbomer & Jansma 1980, p. 7. 
63 Sipma 1981, p. 12. 

Figuur 3.1 De terpdorpen rond en in de Anjumer Kolken, bron: Moderne 
topografische kaart.. 
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kon worden gewonnen uit de Anjumer Kolken.64 In dit hoofdstuk zal de geschiedenis van de Kolken 

behandeld worden vanaf dit punt in de geschiedenis. Door de bestudering van literatuur, archief- en 

kaartmateriaal, het kadaster en stem- en floreenkohieren, zal op een zo chronologisch mogelijke wijze 

de geschiedenis van het landschap van de Anjumer Kolken worden verteld waardoor er antwoord op 

het tweede deel van de hoofdvraag antwoord kan worden gegeven: Wat is met behulp van 

interdisciplinair onderzoek van fysisch-geografische, historische, kartografische en toponymische 

bronnen te achterhalen over de achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer 

Kolken? 

3.2 Zoutwinning in de Anjumer Kolken  

Zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreid is behandeld, is het gebied van de Anjumer Kolken een zeer 

laaggelegen gebied. Dit komt niet alleen door het feit dat het gebied een kwelderbekken is, maar ook 

omdat er in de middeleeuwen zout werd gewonnen uit het veen. In 1971 werd dit ontdekt tijdens de 

reconstructie van de Hereweg tussen Morra en Anjum.65 De ruilverkaveling werd op dat moment 

uitgevoerd en nieuwe sloten moesten worden gegraven. Tijdens het graven van deze sloten werd een 

afwijkend patroon ontdekt in de ondergrond. Uit het oppervlakteveen ontbraken rechthoekige 

stukken veen en er werd een mengsel van veen en kleibrokken aangetroffen. Deze patronen kwamen 

overeen met de kustgebieden van Noordwest-Duitsland en van Zuidwest-Nederland waar ook zout 

werd gewonnen in de middeleeuwen. Dit beeld werd bevestigd door de waarneming van roodbruine 

asresten in boringen waarin gebakken kleifragmenten en houtskoolresten voorkwamen. De 

combinatie van deze twee waarnemingen wordt in verband gebracht met het graven van veen voor 

het bereiden van zout, ook wel selnering of moernering genoemd.66  

Methode 
Het zout dat gewonnen moest worden werd uit het veen gehaald maar in de middeleeuwen was er al 

zand en klei op het veen afgezet wat verwijderd moest worden zodat de juiste laag bereikt kon worden. 

Dit werd gedaan, zoals is waargenomen tussen Anjum en Morra, door klei in los gestoken blokken te 

kantelen in een gedeelte waar het klei en veen al uitgegraven was.67 Deze gekantelde blokken hadden 

een klein laagje veen aan de onderkant zitten. Deze blokken klei zijn op een wanordelijke manier weer 

teruggestort in de grond wat nu nog steeds te zien is in het bodemprofiel (Figuur 3.2).  

 
64 De Langen 1992, p. 156. 
65 Griede 1978, p. 119. 
66 Griede 1978, p. 120. 
67 Griede 1978, p. 121; Bantelmann 1966, p. 84. 

Figuur 3.2 Bodemprofiel waargenomen tussen Morra en 
Anjum waar de gekantelde blokken klei duidelijk terug te 
zien zijn, bron: Griede 1978, p. 122. 
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De Duitse archeoloog Bantelmann heeft een schematische weergave van het graven van veen 

getekend die weergeeft hoe het zoutwinningslandschap er uit moet hebben gezien (figuur 3.3).68 Er 

werd een dijk gebouwd om het werkgebied te beschermen tegen overstromingen die vooral in de 

zomer voorkwamen. Op de afbeelding is ook te zien dat de afdekkende kleilagen opzij werden gezet 

waardoor de onderliggende veenlaag -die vanwege vroegere overstromingen doordrenkt was met 

zout- tevoorschijn kwam. Die laag werd vervolgens op de kant van de put geschept, waarna deze 

veenhopen werden verbrand. Na afloop bleef alleen de zoutas die naar productiehuizen (zoutketen) 

werd gebracht. De hut in het midden was een van die productiehuizen waar het zout werd gefilterd 

door het  met zeewater te spoelen. De as die hierdoor overbleef werd op hopen gegooid. In de Anjumer 

Kolken zijn er elf van deze asplaatsen teruggevonden in boringen die met name ten noorden van Anjum 

en Morra voorkwamen.69 Vervolgens werd het zout gekookt en was het klaar voor transport en 

gebruik. In figuur 3.4 is een dwarsdoorsnede te zien van hoe Bantelmann zich voorstelde dat het 

landschap er uitzag na de zoutwinning. De zomerdijken rond de zoutwinningsgebieden zijn later weg 

geërodeerd door de zee, waarna het gebied weer deel werd van het waddengebied, opnieuw 

 
68 Bantelmann 1966, p. 84. 
69 Griede 1978, p. 125. 

Figuur 3.3 Schematische weergave van het graven van veen ten behoeve van zoutwinning, Bantelmann 1966, p. 84. 

Figuur 3.4 Het landschap na de zoutwinning, bron: Bantelmann 1966, p. 84.  
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overstroomd raakte en soms zelfs ook weer opnieuw bedekt werd met veen.    

     

Er is berekend dat ongeveer 3000 hectare in het vroegere Waddenkustgebied is ontgonnen voor de 

zoutwinning, waarbij 225.000 tot 370.000 ton zout werd geproduceerd.70 De zoutwinning was een 

grote industrie die van West-Friesland tot de Duits-Deense grens actief was. Het stopte toen de 

negatieve gevolgen van de daling van de bodem te groot werden en de waterhuishouding te sterk 

verslechterde. Ook leverde de zoutwinning gaandeweg steeds minder op, de zoutzieders worden 

namelijk in vanaf het moment dat ze in historische bronnen voorkomen omschreven als armelui.71 

Sporen in het huidige landschap 
Door het maken van false colour luchtfoto’s door de Nederlandse Interdepartementale Werkgroep 

voor de Applicatie van Remote Sensing technieken (NIWARS) kwamen er hoekige patronen aan het 

licht met scherpe begrenzingen, die terug te leiden zijn op de hierboven beschreven werkwijze (Figuur 

3.3).72 Door het interpreteren van zwart-wit afdrukken van de false colour diapositieven, werden ze 

zichtbaar. Vergelijkbare patronen kwamen voor in de Mieden en Jouswier waar ook rond dezelfde tijd 

zoutwinning heeft plaatsgevonden. Van Goethem, Oosterbaan en Griede hebben hier een detailstudie 

naar gedaan en het bleek dat de hoekige vlekken 10 tot 20 centimeter hoger lagen dan de omliggende 

gebieden.73 De lagergelegen gebieden vertoonden het verstoorde profiel en de hoger gelegen 

gebieden hadden een regelmatig profiel. Dit betekent dat de zoutwinning plaatsvond in deze lager 

gelegen gebieden die ontdekt zijn door middel van deze false colour luchtfoto’s. Op de hoogtekaart 

zijn deze plekken echter niet terug te vinden. Op het voorbeeld van figuur 3.5 is te zien dat het perceel, 

waar onder andere deze vlekken zijn aangetroffen, een greppelland is geworden en het reliëf van de 

zoutwinning verdwenen is. Op figuur 3.6 zijn alle plekken aangegeven waar deze verstoorde profielen 

op de False Colour luchtopnamen zijn aangetroffen.  

 
70 Betten 2014, p. 92. 
71 Betten 2014, p. 93. 
72 Griede 1978, p. 126. 
73 Griede 1978, p. 126; Goethem, R.  

 

Figuur 3.5 Detail van de hoogtekaart van de Anjumer 
Kolken, de weg aan de rechterkant is de Kriensenswei. 
Van de vroeegere zoutwinning opdeze plek is niet of 
nauwelijks meer iets te zien. Bron: AHN. 
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Figuur 3.6  Hoogtekaart van de Anjumer Kolken met de zoutwinningsgebieden (paars) die door mmiddel van false colour 
foto's aan het licht zijn gekomen. In zijn totaliteit gaat het om vele tientallen procenten van de totale oppervlakte.. Bron:  
Griede 1978 & AHN.  
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De op de false colour foto’s aangetroffen vlekken kunnen niet aangetoond worden op de normale 

luchtfoto’s en ook niet op de hoogtekaart. De reden dat deze vlekken wel op de negatieve foto’s 

tevoorschijn kwamen is omdat er op de verschillende hoogtes een andere vochtigheid is waardoor het 

gras zich anders ontwikkelt.74 Opvallend is dat de plekken waar deze patronen zijn gevonden, niet per 

se overeen komen met de laagste gebieden van de Anjumer Kolken. De meeste plekken met deze 

patronen komen in het noordelijke lage gebied voor terwijl er in het zuiden, waar zich ook een van de 

laagste gebieden van de Kolken bevindt, maar een klein perceel aangetroffen is waar sporen van 

zoutwinning zijn gevonden.           

Over de precieze datering van deze zoutwinningspraktijken is weinig bekend. Echter, in de Lauwerszee 

zijn ook veenwinningskuilen aangetroffen waar aan de hand van gevonden kogelpotscherven deze 

activiteiten zijn gedateerd tussen de elfde en de dertiende eeuw.75 In de Anjumer Kolken zelf zijn 

helaas amper scherven gevonden die een datering kunnen opleveren. Wel is bekend dat de 

veenwinningskuilen zijn bedekt met klei die in de elfde of twaalfde eeuw is afgezet.76 De Langen zegt 

hierover dat op z´n vroegst in de elfde eeuw nog klei werd afgezet en dat de zee in de vroege en volle 

middeleeuwen grote invloed had waardoor het landschap nog veranderde.77 De enige scherf die wel 

is gevonden komt uit de tiende eeuw, en betreft laat Badorf-aardewerk. Deze gegevens samen 

concluderen dat de zoutwinning waarschijnlijk plaats heeft gevonden in de volle middeleeuwen 

(tiende tot dertiende eeuw).  

De dijk  
In de elfde of twaalfde eeuw is aan de noordzijde van de Kolken een zeekerende dijk aangelegd.78 Deze 

dijk ten noordoosten van Anjum liep van Wierum, via Niawier over Lioessens naar Anjum en kwam 

uiteindelijk uit bij Ezumazijl bij de toenmalige Lauwerszee.79 De dijk aan de zuidzijde van de Kolken, die 

in een iets later stadium is aangelegd, volgens Schroor in de twaalfde eeuw, is grotendeels om de 

dorpsterp van Engwierum heen gelegd en was rond de 6 km lang.80 Hij liep van Ee, rond Engwierum, 

tot aan Wartenwiel waar nu Keegstra’s eendenkooi staat.81 Het is mogelijk dat deze dijk destijds is 

aangelegd omdat men het gebied droog wilde houden ten behoeve van het winnen van zout. Tot deze 

laastste conclusie komen Worst en Coppens ook in hun landschapsbiografie.    

Gezien de lengte van de dijk, kan die volgens De Graaf niet alleen door de bewoners zijn opgeworpen, 

die niet in grote getallen aanwezig waren in dit gebied. Hij is er vrij zeker van dat de werkende 

monniken (ook wel conversen of lekenbroeders) van omliggende kloosters hebben meegeholpen aan 

deze operatie. Omdat de dorpelingen dankbaar waren voor hun werk, werden er veel legaten in de 

vorm van land aan het klooster gegeven. De kloosters kregen hierdoor veel bezit waardoor de dorpen 

Ee en Engwierum ook wel “de Kleasterdoarpen”, oftewel de kloosterdorpen werden genoemd. Men 

zou kunnen denken dat de kloosters daardoor ook verantwoordelijk zijn geweest voor de 

oorspronkelijke ontginning van deze stukken land, bijvoorbeeld in de dertiende en veertiende eeuw. 

Dat ze in de volle middeleeuwen ook de zoutwinning hebben geleid is echter minder waarschijnlijk, 

omdat de kloosters in die tijd nog niet of nauwelijks bestonden. Het klooster Weerd wordt hier vooral 

bij genoemd omdat de zoutwinningsactiviteiten opvallend dicht bij het klooster plaatsvonden.82 

 
74 Griede 1978, p. 127. 
75 Worst & Coppens 2021, p. 75. 
76 Worst & Coppens 2021, p. 76. 
77 De Langen 1992, p. 50. 
78 Van der Laan-Meijer 2022, p. 49. 
79 Griede 1978, p. 97. 
80 Van der Laan-Meijer 2022, p. 50. 
81 De Graaf 1996, p. 8. 
82 Holsbrink 1993, p. 230. 
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Daarnaast liggen ook de Moersloot en de Moersdijk aan de kant van het klooster. De naam ´moer´ is 

afgeleid van moernering, oftewel het graven van veen. Deze sloot en de lage Moersdijk zijn dan zeer 

waarschijnlijk ook verwant aan de zoutwinningspraktijken in de middeleeuwen. De kans lijkt groot dat 

het klooster verantwoordelijk is voor de herontginning van dit voormalige zoutwinningsgebied. 

Briquetage techniek 

Volgens Griede is er de mogelijkheid dat er in de Romeinse tijd al zout werd gewonnen in de Kolken 

met behulp van de briquetagetechniek waarbij zout uit het water werd verdampt met potten met 

dikke wanden van materiaal dat briquetage werd genoemd.83 Het zoute water werd in deze potten 

verhit tot het water geheel was verdampt. Uiteindelijk moest de pot worden gebroken om het zout 

eruit te halen.84 Deze techniek was erg arbeidsintensief en werd op veel plekken in Europa gebruikt 

vanaf de late bronstijd, ook langs de westkust van Nederland. De archeoloog Hugo Thoen van de 

Rijksuniversiteit Gent heeft een stukje gebakken klei uit de asplaats bij Anjum onderzocht en hij 

interpreteerde het inderdaad als briquetagemateriaal.85 Deze activiteit zou daarom plaats kunnen 

hebben gevonden in de ijzertijd en/of de Romeinse tijd. Het gaat hier echter alleen om een indirecte 

interpretatie en het is dus niet vastgesteld dat de briquetage techniek ook echt gebruikt is in de 

Anjumer Kolken. Wel is het opvallend dat er op de paleogeografische kaart van 500 v. Chr. precies in 

het gebied van de Anjumer Kolken een laag veen overblijft terwijl het veen in de omgeving al 

verdwenen is. Is er een mogelijkheid dat wel de briquetagetechniek gebruikt is waardoor het gebied 

lagergelegen was en het veen bleef liggen?  

 

3.3 De rol van het klooster Weerd 

Inleiding 
Het kersteningsproces in noord-Friesland was een lang proces en ging niet altijd even soepel. De moord 

op Bonifatius in 754 bij Dokkum is hier een goed voorbeeld van. De Friezen hebben lang vastgehouden 

aan hun heidense religie. Pas in de twaalfde eeuw werden hier kloosters gesticht en ontstond er een 

christelijke samenleving.86 Al snel verdween het heidense geloof uit het gebied en werd het compleet 

overgenomen door het christendom. Deze kloosters hadden vaak een rol in de ontginning en 

verkaveling van hun omgeving. De speculatie is dan ook dat het klooster Weerd, gelegen onder Morra 

een hand had in de (her)ontginning van de Kolken. Tot op heden is daar nog geen duidelijk antwoord 

op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Griede 1978, p. 137; Harding 2013, p. 73. 
84 Lane & Morris 2001, p. 252. 
85 Griede 1978, p. 137. 
86 Roemeling 2013, p. 111. 
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Klooster Weerd 

Het Premonstratenzer nonnenklooster Weerd, dat ook wel Templum Domini of mogelijk Silva St. 

Mariae heette, lag ten zuiden van Morra en werd begrensd door de Morrastervaart aan de westkant 

en de Headamsterwei aan de oostkant. Aan de zuidkant werd het begrensd door de Zuider Ee. Het 

klooster lag dus net buiten de Anjumer Kolken. De naam Weerd, afgeleid van het oude Friese woord 

werth wat op zijn beurt weer wierde of terp betekent, kwam van de terp waar het klooster op gelegen 

was. Het klooster lag dus op een hooggelegen gebied ten opzichte van de Kolken waardoor er geen 

gevaar voor overstroming was. Weerd is ontstaan vanuit het Sint-Bonifatiusklooster wat in Dokkum 

gevestigd was sinds 760 als kapittel en later in 1170 als een proosdij.87 Over de datering is weinig 

bekend, maar de stichting van klooster Weerd was tenminste voor 1204. Het had niet alleen een 

gebouw aan de westkant van de Kolken maar ook aan de oostkant, dichtbij Ezumazijl. Veel later werd 

er in 1511 bij Ezumazijl namelijk een groot stuk grond van het klooster gepacht door Popke Monick, en 

in 1578 wordt er vermeld dat ene Oene Jansz. Op ‘Muncke Saete’ woont ‘by Esamasyll’. Het is 

wederom niet bekend wanneer dit hier is gebouwd, maar in 1578 wordt er voor het eerst gesproken 

van een Monnikhuis.88 Het diende als een uithof van het klooster van Weerd waar ook monniken 

woonden en werkten.  In 1569 werd het klooster aan de westkant geplunderd en in de brand gestoken 

door de watergeuzen en in 1580 werd de reformatie ingevoerd. Het geestelijk gezag van de kloosters 

werd afgeschaft en het grietenijen stelsel werd ingevoerd, wat kapitalistischer ingesteld was.89 De 

kloosters werden opgeheven en ontruimd en werden eigendom van de provincie.  Alle 

kloostergoederen werden overhandigd aan de staten van Friesland waarna het kloosterland, 

waaronder het Monnikhuis, verdeeld werd onder verschillende boerderijen. In de achttiende eeuw 

 
87 Bärenfänger & Mol 2013, p. 296 
88 Tresoar, toegangsnr. 232-27, Klooster Templum Domini te Weerd bij Morra, inv. Nr. 2. 
89 De Graaf 1996, p. 9. 

Figuur 3.7 Overblijfsel van het klooster Weerd getekend door Jacobus Stellingwerff in 1723, bron: Fries Museum.  



43 
 

stond er nog een deel van het klooster overeind waar Jacobus Stellingwerff een tekening van heeft 

gemaakt (Figuur 3.7). Dit geeft een indruk van hoe het klooster er ongeveer uit moet hebben gezien.  

Zoutwinning en ontginning 
Zoals in hoofdstuk 3.1 besproken, is er de speculatie dat het klooster Weerd een hand heeft gehad in 

het winnen van zout in de Anjumer Kolken. Kijkend naar de overeenkomst van het bezit van het 

klooster en de zoutwinningsplaatsen in de Kolken, valt het op dat het grootste aaneengesloten stuk 

van de vindplaatsen overeenkomt met het grootste aaneengesloten oppervlak van het bezit van het 

klooster (Figuur 3.8). Daarnaast valt het op dat de zoutwinningsplaatsen aan de westkant direct tegen 

het bezit van het klooster aanliggen. Echter, omdat de zoutwinningen in de 10e-12e eeuw al volop in 

gang waren, en het klooster pas in het begin van de 13e eeuw opgericht is, heeft het klooster 

waarschijnlijk geen grote rol in het zoutwinningsproces gespeeld. Mogelijk hebben kloosters in de 

eindfase van de zoutwinning een bepaalde rol gespeeld en nadien de voormalige 

zoutwinningsgebieden in handen gekregen die ze vervolgens geschikt maakten voor landbouwkundig 

gebruik. 

In het landschap zijn nog restanten van het klooster te herkennen. Zo heten de wegen naar het klooster 

toe nu nog de Kleasterwei, oftewel Kloosterweg en Weardwei die de naam van het klooster draagt. 

Ook het Monnikhuis is terug te vinden in de straatnaam ‘Monnikhústerwei’ rondom waar de zathe 

heeft gestaan. Op de moderne topografische kaart wordt er op die plek nog een gebouw aangewezen 

als Monnikhuis, maar in werkelijkheid is dit een boerderij die op de plek van het Monnikhuis is 

gebouwd. Op die plek is de terp nog te herkennen op de hoogtekaart en ook zeer duidelijk in het 

landschap, net als de plek waar het klooster van Weerd heeft gestaan (Figuur 3.9 & 3.10). Ook zijn van 

beide kloostergebouwen de grachten nog terug te zien op de hoogtekaart en in het landschap zelf 

(Figuur 3.11 & 3.12).  

Een ander klooster, dat relatief zeer weinig bezit in de Kolken had, oftewel vier kleine percelen, is het 

vrouwenklooster Sion in Niawier.90 Het werd gesticht tussen 1165 en 1195 als dochterklooster van 

Klaarkamp, een groot klooster bij Rinsumageest. Sion is daarmee het oudste vrouwenklooster van 

Friesland, en was tevens ook een van de rijkste van Friesland, maar vanwege het geringe grondbezit 

ter plekke zal dit klooster weinig invloed hebben uitgeoefend op de Kolken. 

 

 

 

 

 

 
90 Mol 2006, p. 5. 
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Figuur 3.8 De Kloostergoederen van klooster Weerd (oranje) en Klooster Sion 
(blauw) met de zoutwinningsplaatsen ingetekend, bron: HisGIS & Griede 1978. 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.9 Foto van het land waar het klooster van 
Weerd heeft gestaan, te herkennen aan de gele kleur en 
hoge ligging, bron: eigen foto. 

Figuur 3.10 Foto van de terp waar het Monnikhuis bij 
Ezumazijl op heeft gestaan, bron: eigen foto. 

Figuur 3.11 Huidige hoogtekaart van het kloosterterrein, 
bron: AHN. 

Figuur 3.12 Huidige hoogtekaart van het Monnikhuis, 
bron: AHN. 
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Buitenlands kloosterbezit 
Ondanks dat Friesland in de achtste eeuw nog niet geheel bekeerd was, verkregen er toen toch 

Frankische kloosters uitgebreide bezittingen in Friesland.91 Deze buiten Friesland liggende kloosters 

verkregen deze bezittingen via schenkingen van grootgrondbezitters, mensen uit de sociale bovenlaag. 

Deze schenkingen bestonden voornamelijk uit graslanden, maar voor een deel ook uit bouwlanden. 

Van het klooster van Fulda in Duitsland is bekend dat zij veel bezittingen hadden aan de westkant van 

de Lauwers, een rivier op de grens van Groningen en Friesland. De abdij Fulda, ontving in 820 en 855 

uitgebreide schenkingen ten westen van Groningen.92 In dezelfde en iets latere tijd volgden andere 

schenkingen. Een lijst uit van inkomsten van Fulda uit goederen in Groningen maakt geen melding van 

kerken van deze abdij in dit gebied. Echter Anjum, Tibma, Morra, Engwierum en Weerd worden wel 

genoemd in de bezitslijsten uit de negende en tiende eeuw. Maar of die gronden in de Kolken hebben 

gelegen, valt niet vast te stellen. Het is onbekend hoe en wanneer Fulda deze bezittingen weer is 

kwijtgeraakt. Van Fulda zijn in Friesland geen kerkstichtingen bekend, met uitzondering van Cornwerd. 

          

Over het algemeen zijn er niet genoeg aanwijzingen om te zeggen of er een klooster, binnen of buiten 

Friesland, een rol heeft gespeeld in het ontginnen van de Anjumer Kolken. Er is te weinig bekend over 

wanneer de kloosters welk land precies in bezit hadden en voor hoe lang, waardoor er geen conclusie 

uit te trekken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 De Langen 1992, p. 142. 
92 Roemeling 2016, p. 106. 
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3.4 Verkavelingspatronen 

Inleiding 
Na de zoutwinningsactiviteiten werd het land in de kolken ontgonnen en in gebruik genomen door 

boeren. Volgens de HISTLAND landschapstypologie, waarin 11 hoofdlandschappen in Nederland in 45 

landschapstypen zijn onderverdeeld, wordt het gebied van de Anjumer Kolken onder de 

kwelderwalontginningen geschaard.93 Dit lijkt niet correct, want de Kolken hebben veel meer het 

karakter van een kwelderbekken dan van een kwelderbekken dan een kwelderwal. De kwelderwallen 

liggen juist buiten dit gebied. In de landschapsbiografie van Worst & Coppens is het 

zoutwinningsgebied van de kolken echter aangewezen als een eigen landschapseenheid.94 

Normaalgesproken zouden lage gebieden zoals de kolken voornamelijk een onregelmatige 

blokverkaveling hebben en onder de ‘onregelmatige blokverkavelde kwelder’ vallen. In dit geval is dit 

niet toepasselijk omdat er zich in de kolken een mengvorm van onregelmatige en regelmatige 

verkavelde blokken bevindt. Er zijn dus verschillende verkavelingspatronen te vinden in de kolken die 

verschillende ontginningsbasissen hebben. 

Ontginningen 
De ontginningen van de Anjumer Kolken hebben waarschijnlijk in de volle of late de middeleeuwen 

plaatsgevonden, kort na de zoutwinningsperiode. In deze tijd vond de afwatering voor deze  

ontginningen meestal via van nature aanwezige slenken, geulen en kreken plaats, die het water 

afvoerden naar grotere getijdegeulen en naar de zee. Waar dit niet mogelijk was, dienden wel nieuwe 

watergangen en sloten te worden gegraven, meestal met een recht karakter. Door deze manier van 

ontginnen ontstond er in grote delen van de Kolken een mozaïek van onregelmatige en regelmatige 

kavelvormen. Later werden de ontginningen systematischer gedaan waardoor er meer regelmatige 

vormen in het landschap ontstonden.        

In het kleigebied is een afwezigheid van vroegmiddeleeuwse nederzettingsnamen, maar er is in die tijd 

wel een bewoningsuitbreiding geweest.95 De Langen vraagt zich af in zijn proefschrift over de 

economische ontwikkeling in Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen of deze uitbreiding te 

herkennen is aan bepaalde verkavelingspatronen en nederzettingsvormen. Hij schrijft dat radiaire 

nederzettingspatronen normaalgesproken worden gerekend tot de oudste, en soms terug worden 

gedateerd tot de ijzertijd en dat regelmatige blokverkaveling en rechthoekige nederzettingen pas later 

zijn ontstaan, bijvoorbeeld in de vroege of volle middeleeuwen. Echter, de Langen stelt dat voor veel 

terpen met een radiaire ingedeelde omgeving zo een oude oorsprong onwaarschijnlijk is en dat 

regelmatige rechthoekige verkaveling dus niet duidt op uitbreiding.96 Het verschil van regelmatige en 

onregelmatige verkaveling hoeft dus niet per se te liggen aan de tijd van ontginning. Oudeterp ten 

oosten van Tibma wordt genoemd als een terp met een radiair ingedeelde omgeving, maar zonder 

aanwijzing dat de nederzetting ooit een oorspronkelijke radiaire indeling heeft gehad.97 De radiair 

ingedeelde omgeving is wel enigszins te herkennen in de verkaveling van 1832, en is ook op de kaart 

aangegeven (Figuur 3.13).  

Binnen de directe omgeving van terpen met een radiair ingedeelde omgeving zou volgens de Langen 

onregelmatige blokverkaveling domineren.98 Ook dit is te observeren in figuur 3.13, met dien 

 
93 Dirkx &Nieuwenhuizen 2013, p. 25. 
94 Worst & Coppens 2021, p. 90. 
95 De Langen 1992, p. 156. 
96 De Langen 1992, p. 173. 
97 De Langen 1992, p. 159. 
98 De Langen 1992, p. 156. 
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verstande dat deze onregelmatige blokverkaveling slechts in de zuidoosthoek van de Kolken 

plaatsvindt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de kwelderwal aan de westzijde van Oudeterp 

al eerder was ontgonnen aangezien de hoger gelegen delen eerder ontgonnen werden dan de lagere 

delen van het landschap. In dat geval kon er vanuit Oudeterp alleen nog maar de oostkant op 

ontgonnen worden. Op die manier ontstond er dan een groot vlak van onregelmatige blokverkaveling.  

Zoals op figuur 3.14 te zien is, waarop de wateren zijn aangegeven die Schotanus in 1739 heeft 

gekarteerd, is er een onmiskenbaar verband te herkennen tussen de regelmatig verkavelde gebieden 

en de loop van de hoofdwatergangen. Deze watergangen hebben zeer waarschijnlijk de 

ontginningsbasissen gevormd van deze kavelsystemen. Vooral de regelmatige verkaveling langs de 

moersloot, de sloot die vanaf het midden van de Kolken naar het noorden loopt, valt op. Dit was een 

gebied waar veel zoutwinningsactiviteiten plaatsvonden en is kort na de stop van die activiteiten 

waarschijnlijk vanuit de moersloot, die er al lag voor het vervoeren van het zout, ontgonnen. De 

moersloot werd daarbij gebruikt als basis waardoor er een redelijk systematische verkaveling 

ontstond. Ook valt het op dat er door het onregelmatig verkavelde gebied helemaal geen watergangen 

lopen. Bij een gebrek aan een watergang was een systematische aanpak van ontginnen moeilijk te 

verwezenlijken waardoor deze onregelmatige patronen ontstonden.  

Vanwege het argument van de Langen dat radiaire en onregelmatige vormen niet altijd ouder zijn dan 

regelmatige patronen, is het is lastig te zeggen of het radiair en onregelmatig verkavelde gebied eerder 

ontgonnen is dan de rest van het gebied. Wel komen er in alle drie de deelgebieden sporen van 

zoutwinning voor waardoor men zou zeggen dat de datering van de ontginning daarna geplaatst kan 

worden. Echter vond de zoutwinning wel in mindere mate plaats in de onregelmatig verkavelde 

gebieden wat zou kunnen betekenen dat dit gebied al geheel of deels ontgonnen en verkaveld was 

vanuit Oudterp vóór of ten tijde van de zoutwinning waardoor die activiteiten daar minder 

plaatsvonden of plaats konden vinden (Figuur 3.6).  
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Figuur 3.13 Kaart van de kavels van de Anjumer Kolken in 1832 met drie deelgebieden ingetekend, bron: HisGIS 
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Figuur 3.14  Kaart van de kavels van de Anjumer Kolken in 1832 met drie deelgebieden en de waterwegen van 1739 
ingetekend, bron: HisGIS en Schotanus 1739. 
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Figuur 3.15 De wegen in de Anjumer Kolken rond 1900, bron: Bonnebladen 1900. 
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Wegenpatroon 

Om de ontgonnen en verkavelde stukken land te gebruiken moesten ze wel bereikbaar zijn voor de 

boeren en dus waren er paden en wegen nodig. Op de Bonnekaart van ca. 1900 zijn de oude paden en 

wegen goed te zien (Figuur 3.15). Het valt opdat er vanuit de dorpen en vanuit de Heeren weg in het 

noorden van de Kolken veel doodlopende ontsluitingswegen het gebied in lopen. Aangezien er in de 

Kolken zelf bijna geen boerderijen of huizen waren, moesten de gebruikers van het land altijd vanaf de 

buitenkant het gebied in kunnen komen waardoor deze onverharde paden in het landschap 

ontstonden. Zoals te zien is kon men met deze paden niet elk perceel bereiken en dus moest men 

waarschijnlijk soms over elkaars land heen om hun eigen land te bereiken. De wegen volgen de 

verkavelingspatronen en zijn dus in het noorden rechter van aard dan in het zuidoosten van het gebied 

waar de paden meer kronkelen.  

 

3.5 Afwatering van het gebied 

Inleiding 

Zoals al eerder vermeld is het onderzoeksgebied een zeer laaggelegen gebied in het landschap en 

speelt water al lange tijd een hoofdrol in dit gebied. Om de grond in de Kolken te kunnen blijven 

gebruiken is het zeer belangrijk om een goed afwateringssysteem te hebben zodat het land niet onder 

water komt te staan of overstroomt. In de Kolken is dit echter altijd al een probleem geweest, en op 

dit moment nog steeds. Door slechte afwatering komt het grondwater hoog te staan en kunnen de 

rivieren buiten hun oevers treden. Om een inzicht te krijgen in de afwatering van het gebied worden 

kaarten uit verschillende periodes aangehaald om de ontwikkeling van de waterhuishouding in beeld 

te krijgen. Verder worden de oplossingen van het waterschap ´Polder van West- en Oostdongeradeel´ 

behandeld, alsmede ook de ruilverkaveling van 1949 waarbij het doel was om de waterhuishouding in 

toom te krijgen en om de ontsluiting te verbeteren. Er waren namelijk door de slechte afwatering veel 

onbegaanbare wegen vanwege de vele onverharde wegen die door het water een soort modderpaden 

werden.  

Kaarten 

Om de waterhuishouding in kaart te brengen wordt er als eerste gekeken naar de kaart van Schotanus 

uit 1739 wat een van de vroegste kaarten is waarop de Anjumer Kolken duidelijk gekarteerd is. De 

kaart is in 1739 in opdracht van de Gedeputeerde Staten gemaakt door Bernardus Schotanus (1640-

1704) en Jan Vegelin van Claerbergen (1690-1773). Vervolgens zal er naar de Topografische en Militaire 

Kaart (TMK) uit 1850 worden gekeken of er in die tijd grote veranderingen hebben plaatsgevonden. 

De TMK is in 1850 gemaakt door officieren van het bureau van Militaire verkenningen met als doel 

voor het eerst een complete topografische kaart van Nederland te maken. Ten slotte zullen de 

veranderingen en verbeteringen van de ruilverkaveling van 1954 behandeld worden.   

  

Op de kaart van Schotanus zijn de waterwegen te zien die in 1739 zijn waargenomen (fig. 3.16). In 

totaal zijn er zeven waterwegen die door het onderzoeksgebied lopen. Als eerste de Zuyder Ee, zoals 

Schotanus die noemt, die de hoofdwaterweg vormt en voor de afwatering naar de Lauwerszee zorgt. 

Vanaf de Zuyder Ee lopen twee waterwegen richting het noorden: de Morster Vaart, die vanaf Jouswier 

om Morra en Lioessens heen naar het noorden loopt, en de Waterlossinge die loodrecht op de Zuider 

Ee naar het noorden vanuit het midden van de Kolken loopt. Een aftakking hiervan is de Aenjumer 

Vaart die in Anjum uitkomt. Richting het zuiden lopen ook nog drie vaarten vanaf de Zuyder Ee door 

de Kolken heen: de Vaart na Ee, die zoals de naam al verraad in Ee uitkomt, de Tibster Ryd die naar 

Tibma loopt en de Hornster Ryd, een klein stroompje die een klein stuk het land inloopt. Al deze 

wateren hebben een naam die eindigt op -vaart of –ryd, het Friese woord voor opvaart. Dit betekent 
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dat ze allemaal zijn ontstaan door ingrijpen van de mens. Daarnaast zijn ze allemaal, behalve de 

Waterlossinge en de Dijkstervaart, vernoemd naar dorpen. Deze opvaarten werden dan ook wel 

dorpsvaarten genoemd. Ze werden vaak gegraven voor het vervoeren van wierdegrond of turf.99 Dus 

naast dat de dorpen op deze manier makkelijk te bereiken waren via het water, waren de vaarten ook 

nodig om producten vanuit de dorpen verder te vervoeren via de Zuider Ee richting de dichtstbijzijnde 

stad Dokkum of richting de Lauwerszee. De naam Waterlossinge doet vermoeden dat deze sloot 

bedoeld was voor het lozen van water, oftewel dat de sloot had de functie van afwatering. De naam 

van deze sloot is tegenwoordig echter Moersloot wat weer duidt op voormalige veengronden ter 

plekke en de zoutwinningspraktijken uit de middeleeuwen. Het is mogelijk dat de sloot in de periode 

dat deze kaart werd getekend werd gebruikt als afwateringskanaal, voornamelijk omdat de sloot niet 

naar een specifieke plaats loopt, en dat er daarom de naam Waterlossinge aan is gegeven.  

 

Figuur 3.16 Kaart van de Anjumer Kolken in 1739 met de waterwegen ingetekend, bron: Schotanus 1739. 

 

 
99 Worst & Coppens 2021, p. 163. 
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Op de TMK van 1850 zijn er ook zeven waterwegen die door de Anjumer Kolken heenlopen (Fig. 3.17). 

De twee grote verschillen zijn dat de Hornster Ryd op deze kaart niet meer zichtbaar is en dus 

waarschijnlijk verdwenen is. Verder gaat het noordelijke deel van de Moster Vaart nu over in de 

Dijkstervaart. Ook een groot verschil is dat de Tibster Ryd nu de Oude Ryd heet en niet meer helemaal 

doorloopt tot aan Tibma. De naam ‘Oude Ryd’ geeft ook al aan dat de Ryd niet meer de functie had 

van een dorpsvaart. De rest van de wateren zijn nagenoeg hetzelfde als op de kaart van Schotanus, 

maar hebben wel andere namen gekregen. Zo is de Waterlossinge nu de Anjumer Waterlossinge en de 

Anjumer Vaart heet nu de Schipvaart. Als laatste is de Vaart na Ee verandert naar Eester Rijd. Deze 

namen verschillen weinig of niet van betekenis met de kaart van Schotanus.  

 

 

 

 

Figuur 3.17 TMK kaart met de waterwegen ingetekend, bron: TMK 1850. 
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1739 (Schotanus) 1850 (TMK) 2022 (Open Topo) 

Aenjumer Vaart Schipvaart Anjumer Opvaart 

Hornster Ryd - - 

Morster Vaart Moster Vaart Morraster Vaart 

Tibster Ryd Oude Ryd - 

Vaart na Ee Eester Ryd Eesteropvaart 

Waterlossinge Anjumer Waterlossinge Moersloot 

 

De Zuyder Ee 

De Zuider Ee De Zuider Ee 

- Dijkstervaart Dijkstervaart 

Tabel 3.1 Overzicht van namen van de wateren in de Anjumer Kolken 

Datering 

De Zuider Ee is de oudste waterloop in de Kolken en vormt de grootste afwateringsmogelijkheid voor 

het gebied. Over het ontstaan is echter weinig bekend. Worst & Coppens noemen het een riviertje of 

kweldergeul en vinden dat het een opvallend recht karakter heeft waardoor het vermoeden ontstaat 

dat na het dichtslibben van de Paesens, de Zuider Ee doorgetrokken werd naar de Lauwerszee om de 

afwatering via die weg te laten lopen.100 De Zuider Ee liep namelijk voor het dichtslibben van de 

Peazens vermoedelijk van Dokkum naar Metslawier en Morra waar het uitmondde bij de Peazens. Na 

het dichtslibben, moest de Zuider Ee via een andere weg afgewaterd worden en is de rivier voor een 

deel recht gemaakt en werd er een deel bij gegraven zodat de rivier uitmondde in de Lauwerszee en 

op die manier het gebied afgewaterd kon worden. Bovendien is de Ee in de dertiende eeuw een 

ingreep gedaan in de loop van de Ee bij Birdaard, dus dat maakt de waarschijnlijkheid groter dat dit in 

het geval van de Zuider Ee ook gedaan is.101         

De Moersloot, die vanaf de Zuider Ee in een rechte lijn het noorden van de Kolken inloopt, komt aan 

de naam te zien zeer waarschijnlijk uit de tijd van de zoutwinning tussen de elfde een dertiende eeuw. 

Selnering werd namelijk ook wel moernering genoemd en voor de zoutwinning waren ook vaarwegen 

nodig om het zout te vervoeren naar dorpen of steden voor de verkoop. Daarnaast liggen er veel van 

de gevonden zoutwinningsplaatsen langs dit water en bovendien loopt het water niet naar een dorp 

of een boerderij wat gebruikelijk was bij een dorpsvaart of een opvaart.  

De rest van de opvaarten zijn allemaal vernoemd naar dorpen waar ze naar toelopen en zijn dan ook 

dorpsvaarten. Er is geen precieze datering, maar de meeste dorpsvaarten zijn in het algemeen aan het 

einde van de middeleeuwen gegraven. De Eesteropvaart en deel van de Morraster Vaart staan op een 

reconstructie kaart van het begin van de vijftiende eeuw (Figuur 3. 39). De drie vaarten die vanaf de 

Zuider Ee naar het zuiden lopen, dus de Eesteropvaart, de Tibster Ryd en de Hornster Ryd, hebben een 

slingerend karakter wat herinnert aan natuurlijke watertjes.102 Die werden soms gebruikt om 

dorpsvaarten aan te leggen. Worst & Coppens schrijven dat er vanaf de zestiende eeuw terpdorpen 

via dorpsvaarten in verbinding werden gebracht met de Zuider Ee. De natuurlijke watertjes werden 

dan verbreed en uitgediept om te dienen als vaarwegen. Andere vaarten werden kaasrecht in het 

landschap aangelegd door de onregelmatige verkaveling heen, waardoor ze erg opvallen. De Anjumer 

Opvaart is daar een van, en ook de Tibster Ryd lijkt op de kaart van Schotanus een erg hoekig patroon 

 
100 Worst & Coppens 2021, p. 102. 
101 Betten 2014, p. 18. 
102 Worst & Coppens 2021, p. 108. 
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te hebben. De Morraster Vaart lijkt ontstaan te zijn uit een natuurlijke waterloop, maar die zal in de 

zestiende eeuw doorgetrokken zijn richting Morra en Lioessens. 

 

3.6 Bezitsverhoudingen voor 1832 

 

Stemkohieren 
Na het ontginnen en verkavelen van de Anjumer Kolken werden de percelen in gebruik genomen door 

boeren. In 1640 krijgen we voor het eerst een beeld van hoe het eigendom verspreid was vanwege de 

stemkohieren. Stemkohieren werden in 1640 samengesteld en hadden als doel om de eigenaren en 

gebruikers van stemgerechtigde goederen te registreren. Het ging hier in de meeste gevallen om 

boerderijen.103 De adel kocht geleidelijk de meeste stemdragende boerderijen waardoor ze veel 

invloed hadden op de grietenij. Stemgerechtigden mochten namelijk stemmen over wie grietman 

werd, en waren zelf ook verkiesbaar als grietman. Eerder werden deze lijsten door grietenijbesturen 

bijgehouden, maar omdat dit niet voldeed besloten De Staten van Friesland dat er in 1640 een centrale 

registratie moest komen die de hele provincie besloeg. De zogenoemde zathes, oftewel boerderijen, 

werden genummerd per dorp. In de stemkohieren werden de eigenaren en gebruikers vermeld, vaak 

ook de ligging van de boerderij en de naam van de zathe als dat van toepassing was. In de kolken lagen 

de zathes om het gebied heen die vaak wat landen in de Kolken hadden (Figuur 3.18). De verspreiding 

van het bezit kan hierdoor in kaart worden gebracht in de zeventiende eeuw. Het ging in de 

stemkohieren dus puur om de gebouwen en niet om de hoeveelheid grondbezit, maar op de kaart 

wordt wel vermeld welke landerijen de boerderijen in bezit hadden.       

 

 
103 Tresoar.nl, Stemkohieren. 

Figuur 3.18 State Holdinga te Anjum in Oost-Dongeradeel getekend door Cornelis Pronk tussen 1701 en 1759, bron: 
Rijkmuseum. 
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Op figuur 3.19 zijn de verschillende 

eigenaren aangegeven. Aan de 

verscheidenheid aan kleur te zien waren er 

veel verschillende boerderijen die bezit 

hadden in de Kolken. Er zijn geen duidelijke 

patronen te herkennen, en ook geen 

bezitters met grote stukken land aan 

elkaar. Ieders bezit is zeer versnipperd en 

verspreid over het gebied. Er waren dan 

ook 114 eigenaren met in totaal 332 

percelen wat betekent dat elke eigenaar 

gemiddeld 2.9 percelen in bezit had. 

Aangezien er in de stemkohieren alleen 

stemdragende boerderijen werden 

opgenomen, is de kaart niet gevuld. De rest 

van de percelen waren van kleinere 

boerderijen zonder stemrecht. Opvallend 

is dat de gaten vooral vallen in de lagere 

delen van het gebied in het zuiden van de 

Kolken. Deze waren waarschijnlijk minder 

waard en minder interessant voor de rijke 

zathes.  

 

In de stemkohieren stonden vooral mensen 

geregistreerd die slechts gebruiker waren van de landen 

en niet de eigenaar (Figuur 3.20). Er is maar een klein 

deel mensen geregistreerd die gebruiker én eigenaar 

waren. Dit wil zeggen dat er in de Kolken in de 

zeventiende eeuw veel land verpacht werd aan 

boerderijen in de buurt die het land van deze 

grondbezitters gebruikten. Dit beeld wordt bevestigt 

door Zijlstra die in zijn boek over de geschiedenis van 

Oostdongeradeel schrijft dat de meeste boerderijen en 

bijbehorende landen werden verhuurd in een eigenaar-

pachter verhouding.104 Deze verhouding groeide steeds 

meer in het voordeel van de eigenaar. In 1511 was 

namelijk nog meer dan driekwart een pachtboerderij, 

terwijl dit in 1700 gezakt was naar 69 procent. 

 

 
104 Zijlstra 1992, p. 62. 

Figuur 3.19 Eigenaren in 1640 volgens de stemkohieren, bron: HisGIS. 

Figuur 3.20 De verhouding tussen eigenaren en gebruikers in 1640 
volgens de stemkohieren, bron: HisGIS. 
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Floreenkohieren 
In het jaar 1700 werden de floreenkohieren opgesteld om de te betalen belasting over percelen op 

een uniforme manier vast te leggen. Deze kohieren bevatten gegevens over de eigenaren van de 

percelen, de gebruikers, de te betalen belasting en de ligging van de grond. In deze kohieren bevonden 

zich alleen de grondbezittingen buiten de stadsmuren. In tegenstelling tot de stemkohieren ging in de 

floreenkohieren  dus wel om de hoeveelheid grondbezit en was er een fiscaal doel aan gekoppeld. Aan 

de hand van deze gegevens kan achterhaald worden hoe de verschillende percelen in het gebied van 

de Anjumer Kolken werden gewaardeerd en hoe de bezitsverhoudingen zich voordeden.  

  

 

In 1700 was het bezit nog steeds erg 

verspreid (Figuur 3.21). Er waren wel 

een aantal grootgrondbezitters, 

maar die vallen door de verspreiding 

van hun bezit door de hele Anjumer 

Kolken niet op op deze kaart. Er 

waren namelijk 146 eigenaren met in 

totaal 558 percelen, en dus was het 

gemiddelde bezit 3.8 perceel per 

eigenaar. De kerken en pastorieën 

van de omringende dorpen hadden 

ook wat bezit onderling wat ze 

verpachtten aan boeren. Een andere 

opvallende eigenaar was Fredericus 

Vegelin van Claerbergen, een Friese 

kapitein die mee had gevochten in de 

Spaanse successieoorlog en die later 

grietman van Haskerland werd.105 De 

persoon met het grootst aantal 

percelen in bezit was Fredericus van 

Wyckel met 33 percelen die hij 

allemaal verpachtte.   

Helaas is de woonplaats van de 

gebruikers en eigenaars niet in de 

floreenkohieren opgenomen 

waardoor we niet een inzicht krijgen 

in de verhoudingen tussen lokale 

boeren en eigenaren van buitenaf.  

 

 
105 Tresoar, toegangsnr. 323, Familie van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inv. Nr. 3827 en 4048. 

Figuur 3.21 Eigenaren van de Anjumer Kolken in 1832, bron: HisGIS. 
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Net als in 1640 werd ook in 1700 nog het 

overgrote deel, 83 procent om precies te 

zijn, van het land verpacht  (Figuur 3.22). Er 

was maar een klein aantal percelen dat 

dezelfde eigenaar en gebruiker had. Ook 

hier geldt dat de eigenaars vaak verder weg 

woonden en hun grond verpachtten aan de 

lokale boeren om te gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste zijn de waardes van de percelen in 1700 in 

kaart gebracht (Figuur 3.23). De te betalen florenen 

zijn omgerekend naar kommagetallen en gedeeld 

door het aantal pondematen die geregistreerd 

stonden. Het is echter zo dat de belasting over al het 

bezit van een eigenaar werd berekend en dus niet per 

individueel perceel waardoor er niet een volledig 

accuraat beeld kan worden gegeven van de 

waardering van de percelen in de Kolken in 1700. Wel 

valt op dat er zich in het zuiden lager gewaardeerde 

gronden bevinden dan in het noorden, maar voor de 

rest is er niet een herkenbaar patroon te ontdekken 

en liggen de hoog en laag gewaardeerde gronden 

tamelijk door elkaar heen.  

 

 

 

Figuur 3.22 Verhouding tussen eigenaars en gebruikers volgens de 
floreenkohieren uit 1700, bron: HisGIS. 

Figuur 3.23 Waardering van de percelen in 1700 
volgens de floreenkohieren. Groen is het laagst en rood 
het hoogst gewaardeerd, bron: HisGIS en 
kadasterviewer.nl. 
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3.7 De bezitsverhoudingen in 1832 

Inleiding 

In 1832 is het kadaster opgericht waarin de onroerende zaken en de daar bijbehorende rechten 

werden geregistreerd per perceel. In het kadaster zijn gegevens te vinden over de eigenaren van 

percelen, en de belasting die over die percelen wordt betaald. Aan de hand van deze gegevens kan in 

kaart worden gebracht hoe het bezit van de Anjumer Kolken er in de negentiende eeuw uit zag. Deze 

gegevens zijn in HisGIS verzameld en gedigitaliseerd door de Fryske Akademy.  

Eigenaren 
Als eerste zijn de verschillende eigenaren in beeld gebracht (Figuur 3.24). De eigenaren zijn 

overeenkomstig met de eerder waargenomen trend van de stem- en floreenkohieren zeer verspreid 

en versnipperd over het gebied, en ook hier valt op dat er een groot aantal eigenaren zijn. In totaal zijn 

er 234 eigenaren met in totaal 1042 percelen waarvan er maar in een paar gevallen een eigenaar een 

groter aaneengesloten gebied bezit in plaats van losse percelen die ver van elkaar af liggen. Toch 

hebben de eigenaren in vergelijking met 1640 en 1700 gemiddeld meer percelen per persoon, namelijk 

4,5. Het grondbezit is dus meer versnipperd geraakt.  

Twee gebieden vallen op op deze kaart. Rond de vogelkooi in het zuiden van het gebied is er maar een 

eigenaar. Rond de vogelkooi moest de rust bewaard worden waardoor de eigenaar ook het 

omringende land in bezit moest hebben.106 Deze kooi ligt ten zuiden van de Zuider Ee waar ook een 

aantal groter aaneengesloten percelen terug te vinden zijn. Het grootste roze gebied is van een 

landbouwer genaamd Gerben Jacobs Obma uit Ee die ook de Obbema State in bezit had, een uit de 

vijftiende eeuw stammende boerderij.107  Hij is de enige boer in de Kolken die zo een groot stuk 

aaneengesloten land bezat.          

De personen met de meeste percelen in bezit waren de erfgenamen van Ulbo van Burmania uit 

Leeuwarden. Hij was een van de laatste leden van het adellijke geslacht van Burmania die in 1814 tot 

de edelen van Friesland werden gerekend.108 In 1825 was het geslacht alweer uitgestorven. De familie 

Burmania was eigenaar van de Holdinga State en Ulbo van Burmania was de laatste. Hij was grietman 

van Leeuwarderadeel, maar werd afgezet omdat hij te Oranjegezind was. Vervolgens had hij grote 

schulden ten gevolge van de Franse Tijd en vanwege het kopen van stemmen zodat hij weer grietman 

kon worden. De schulden zorgden ervoor dat hij zijn hele grondbezit verkocht. Zijn erfgenamen 

besloten de state af te breken vanwege de slechte staat en het grondbezit te verkopen wat hun veel 

geld opleverde. Ulbo van Burmania zal zijn land ongetwijfeld verpacht hebben gezien de omvang van 

zijn bezit. Verder zijn er nog een aantal instanties die percelen in handen hadden in de Kolken. Ook zij 

zullen hun land verpacht hebben. Voorbeelden hiervan zijn de diakonie van Ee, Het dorp en de pastorij. 

Hun bezit was echter niet groot in de Kolken.     

De patronen die teruggevonden kunnen worden op deze kaart, is dat er aan de rand van het gebied, 

vooral ten zuiden van de Ee aan de westkant, wel veel eigenaren meerdere percelen naast elkaar in 

bezit hadden. Deze percelen zijn van boeren aan de buitenkant van de Kolken. Deze langgerekte 

percelen zijn terug te herleiden naar boerderijen aan de westkant vanuit de kolken vanuit waar het 

vermoedelijk is ontgonnen. Deze boerderijen lagen op de hoger liggende kwelderwal waar vanuit het 

midden werd ontgonnen naar de buitenkant toe met opgestrekte percelen die een stuk de Anjumer 

Kolken inlagen.  

 
106 Mast 2021, p. 19. 
107 Noomen 2019, p. 250. 
108 Kuiper 1993, p. 356.  
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Figuur 3.24 Eigenaren van percelen in de Anjumer Kolken in 1832 volgens het kadaster, bron: HisGIS. 
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Figuur 3.25 Woonplaatsen van de eigenaren van de Anjumer Kolken volgens het kadaster van 1832, bron: 
HisGIS. 
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Woonplaats 

De eigenaren van de percelen komen voor het grootste deel uit de omliggende dorpen Morra, 

Lioessens, Anjum, Engwierum en Ee en hebben vaak hun percelen aan de kant van hun dorp liggen 

(Figuur 3.25). De verdeling en scheiding van de woonplaatsen is daardoor goed zichtbaar. Die scheiding 

wordt wat minder duidelijk in het midden van het gebied rondom de Zuider Ee. Dit was grond die in 

een van de lagere delen van het landschap lag waar de omwonenden waarschijnlijk minder interesse 

in hadden vanwege de dichte ligging op de Zuider Ee waar het nog wel eens wilde overstromen. Hier 

zijn dan ook meer eigenaren aanwezig die uit wat verdere dorpen of steden komen zoals Hallum, 

Heerenveen, Sneek, Niawier, Nijkerk en St. Jakob. Zij kochten dit land voor een lagere prijs en 

verpachtten het waarschijnlijk aan andere boeren. 

Beroep 
Nog meer inzicht in het gebruik van het land geeft de kaart waarop de beroepen zijn aangegeven van 

de eigenaren (Figuur 3.26). Landbouwer is bij uitstek het meest voorkomende beroep in de Kolken. 

Het wordt echter niet gespecificeerd wat er met een landbouwer bedoeld wordt en of het om een 

veehouder of een akkerbouwer gaat. Er is ook een zeer groot aandeel eigenaren waarbij er geen 

beroep is vermeld. Daarvan is, zoals eerder vermeld, Ulbo van Burmania er een van. Tussen deze 

eigenaren zonder beroep zitten ook de instanties, die eerder genoemd zijn, die waarschijnlijk hun land 

verpachtten. Daarnaast valt het op dat de meeste landbouwers zich in het zuidwesten van het gebied 

bevinden.  

Waarde 
In HisGIS is per perceel aangegeven in welke klasse ze zijn ingedeeld voor het betalen van belasting. 

Om echter een preciezer beeld te krijgen van de waardering van de percelen, is er in dit geval per 

perceel in het kadaster gekeken om te achterhalen hoeveel belasting er werd betaald. Door dit bedrag 

te delen door de oppervlakte van het perceel kon de onderstaande kaart worden gemaakt waarin het 

te betalen bedrag per vierkante meter is berekend waarbij rood het hoogste bedrag is en donkergroen 

het laagste (Figuur 3.27). Het eerste wat opvalt is dat de kaart een grote overeenkomst heeft met de 

hoogtekaart. Dit betekent dat lagergelegen percelen minder worden gewaardeerd dan de hoger 

gelegen percelen die minder nat zijn en minder vaak overstromen.    

De minder gewaardeerde percelen aan de kant van de Lauwerszee zijn dijken in handen van het 

Dijksbestuur van Oostdongeradeel en hoeven dus niet hoog gewaardeerd te worden.  
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Figuur 3.26 Beroep van de eigenaren van de Anjumer Kolken volgens het kadaster van 1832, bron: HisGIS. 



65 
 

 
Figuur 3.27  Waardering van de percelen van de Anjumer Kolken volgens het kadaster van 1832, bron: 
HisGIS. 
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3.8 Toponiemen 

Inleiding 

Aan landschapselementen zoals wegen, percelen en bijvoorbeeld bruggen werden vaak logische 

namen gegeven om die elementen makkelijk te herkennen en terug te vinden. Daar hebben we 

tegenwoordig veel aan, want het zegt veel over de geschiedenis van het landschap en hoe de mensen 

zich wegwijs maakten in het gebied. Eerder in dit hoofdstuk zijn al toponiemen van delen van het 

zoutwinningslandschap genoemd, en later komen die van de wateren nog aan bod, dus die zullen in 

dit deel niet behandeld worden. De toponiemen zijn overgenomen uit HisGIS en aanvullende 

informatie komt uit het boek van Schönfeld over veldnamen in Nederland.109   

Bruggen 
De bruggen in het gebied hebben allemaal redelijk logische namen die niet per se betrekking hebben 

op het omringende landschap. Zo is er de Ljussemertille, letterlijk de brug naar Lioessens en de Skilige 

brêge, een scheve brug (Figuur 3.28) Verder is er de Wite brêge, oftewel een witte brug over de Zuider 

Ee, en Kolksbregje slaat op een kleine brug in de Kolken. De Saatsenbrêge zegt iets meer over het 

landschap zelf. Een saat is namelijk een buitendijks stuk land dat is uitgegraven en weer aangegroeid. 

De gegraven grond diende voor het ophogen voor dijken.110 In dit geval zal het gegaan zijn om de dijk 

aan de oostkant van de Kolken waar deze brug naast ligt.  

Veldnamen 

Veldnamen geven meer informatie over het landschap omdat de namen aan stukken land werden 

gegeven met het doel ze te kunnen onderscheiden en herkennen. Daarvoor werden vaak 

kenmerkende aspecten van het specifieke landschap gebruikt, en vaak werd ook de maat van het stuk 

land erbij genoemd.          

Voorbeelden hiervan zijn de Hoarne Njoggen en de Wylde Fjouwer die direct naast elkaar liggen. Deze 

namen hebben te maken met water en begroeiing. Het Friese woord ‘hoarne’ komt van het 

Nederlandse woord hoorn wat kan slaan op een hoek of een uitstekende landtong. Hoorn kan echter 

ook een waternaam zijn. Dat lijkt passender in dit deel van de Kolken. De Wylde Fjouwer duidt op een 

stuk land met een ruige begroeiing. 111 Beide percelen liggen naast een eendenkooi en waren 

waarschijnlijk deel van het rustgebied waardoor het niet werd begrazen of gebruikt. Daardoor kon er 

wilde begroeiing ontstaan. Over eendenkooien gesproken, rechts onderin vindt men it Glûplân, wat 

van het woord ‘gloepe’ komt, oftewel eendenkooi. 112  Dit stuk land ligt naast de eendenkooi van 

Engwierum.           

Een andere veldnaam die verwijst naar een kooi is de koaifiif wat lijkt te wijzen op een eendenkooi, 

maar die heeft niet op deze locatie gestaan. De andere optie is dat het hier gaat om een schaapskooi, 

wat een logischere verklaring lijkt.113 Ook de veldnaam Stikelkamp, gelegen bij Morra, geeft meer 

informatie over het landschap. Het toponiem bestaat uit twee delen, stikel-, een stekel of distel, en -

kamp, een oorspronkelijk afgesloten omheind stuk land die niet tot het gemeenschappelijke 

 

109 Schönfeld 1950.; de toponiemen uit HisGIS zijn gebaseerd op diverse collecties van de Fryske Akademy 
(https://hisgis.nl/projecten/fryslan/) 
110 Brouwer 1958, Saats 
111 Schönfeld 1950, p. 63. 
112 Schönfeld 1950, p. 93. 
113 Schönfeld 1950, p. 93. 
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grondbezit behoorde.114 Het ligt ook erg dicht bij het dorp dus waarschijnlijk hoorde dit land bij een 

boerderij in het dorp die het land af wilde scheiden.      

Er zijn ook veldnamen die refereren aan een beroep of een naam, zoals Eksteur, Klerk en Warten. Een 

eksteur was in de middeleeuwen de eerste politieman. Zij voerden het bevel van de grietman uit die 

een wetgevende rol had in die tijd. De percelen met deze naam waren in bezit van deze persoon. Een 

klerk was iemand die administratief werk deed op een kantoor, maar tot de zestiende eeuw was een 

klerk iemand die de secretaris was van het dorp. Een klerk kan ook een aanduiding zijn van een 

geestelijke of iemand die had gestudeerd aan een kloosterschool. Als laatste is Wartena een 

familienaam, waarnaar ook de Friese plaats Warten is vernoemd. Het tweede deel van dit toponiem, -

wiel, duidt op een overblijfsel van een dijkdoorbraak die waarschijnlijk op deze plaats is voorgekomen.

          

Als laatste zijn er ook nog veldnamen die iets zeggen over de activiteit op het land. De Skaepkes verwijst 

naar de aanwezigheid van schapen op het land, maar vertelt ook iets over hoe men het land 

waardeerde. Als iets naar een schaap vernoemd was betekende dat dat het land niet goed genoeg was 

voor runderen.115 De Hoiten verwijst naar de aanwezigheid van hooi en het gebruik van het land als 

hooiland. Dit land was kennelijk te nat om als veeweide te gebruiken. Yn’ e Skernen zou kunnen wijzen 

op de aanwezigheid van mest op het land, van het woord ‘skerne’, maar er is geen aanwijzing dat op 

deze plek landbouw heeft plaatsgevonden, dus dit zou ook iets anders kunnen betekenen. 116 Gouden 

Tekken: samenstellingen met goud wordt schraal, onvruchtbaar land aangeduid. De naam suggereert 

goed vruchtbaar land, maar het tegendeel is waar. Door ironisch gebruik van deze term is juist het 

tegenovergestelde waar.117 Als laatste komt de veldnaam Kostverloren voor in de buurt van Ezumazijl. 

Kostverloren slaat op land waar veel geld en moeite in was gestopt zonder succes en waar dus kosten 

waren verloren.118  

Streeknamen 
Verder komen er drie streeknamen voor in dit gebied. De Kolken is de meest voor de hand liggende en 

wijst op de aanwezigheid van water, maar ook op een kuil of een poel.119 Waarschijnlijk verwijst de 

naam dus naar het oorspronkelijk zeer natte karakter van het gebied. Wanneer alle lagere delen van 

het gebied in het wineterhalfjaar onder water stonden, wordt de naam kolken begrijpelijk. De Gr. 

Hooidammen zegt wat over het landgebruik van het gebied als hooiland en de Moanster Kolken is een 

verbastering van Morraster Kolken, verwijzend naar het dorp Morra.  

 

 

 

 

 

 

 
114 Schönfeld 1950, p. 67. 
115 Schönfeld 1950, p. 100. 
116 Schönfeld 1950, p. 62. 
117 Schönfeld 1950, p. 56. 
118 Schönfeld 1950, p. 57. 
119 Schönfeld 1950, p. 146. 
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Figuur 3.28  Kaart met toponiemen volgens HisGIS, bron: HisGIS. 
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3.9 Grondgebruik 

Met  behulp van de toponiemen, het kadaster van 1832 en de huidige kaart van het grondgebruik kan 
een beter beeld worden gevormd van de grondgebruiksvormen in de Anjumer Kolken.  
 
Aangezien de bodem na de zoutwinning erg was gedaald, is er vanaf de ontginning van dit gebied al 
weinig kans geweest om succesvol akkerbouwgewassen te verbouwen. In de stem- en floreenkohieren 
staan geen gegevens over het grondgebruik, maar de toponiemen uit het vorige hoofdstuk refereren 
vaak aan water, hooi en ook aan de aanwezigheid van schapen en dus vee. Ook op de kadasterkaart 
van 1832 is het overgrote deel van de Kolken in gebruik als grasland (Figuur 3.29). Er wordt in het 
kadaster echter niet gespecificeerd of het om hooiland of weiland gaat waardoor er niet precies in 
kaart kan worden gebracht waar deze twee gebruiken precies plaatsvonden. Een aanwijzing zijn wel 
de toponiemen die aan hooi gerelateerd zijn. Zoals in hoofdstuk 3.8 wordt beschreven, had het midden 
van de Kolken de streeknaam de Grote Hooidammen. Ook tegenwoordig zijn er op die plek nog 
toponiemen in het landschap te vinden die de naam hooi dragen zoals de hooidamsterweg tussen 
Morra en de Lange Moersdijk. Ook de vroegere Hooidamsterbrug over de Zuider Ee draagt hier aan 
bij. Het zuiden van het gebied waar zich de onregelmatige blokverkaveling bevind, wordt tegenwoordig 
ook wel de Mieden genoemd. Ook dit verwijst naar de aanwezigheid van hooiland. Dit wijst er op dat 

er zich rond de Zuider Ee en ten zuiden daarvan in ieder 
geval veel hooilanden bevonden. Aangezien hooilanden zich vaak naast rivieren bevinden vanwege het 
vruchtbare slib dat op het land wordt afgezet bij overstroming, is dit erg aannemelijk. De toponiemen 
die wijzen op de aanwezigheid van vee zoals de Skaepkes en Koaifiif bevinden zich wat meer aan de 

Figuur 3.29 Grondgebruik volgens het kadaster van 1832, bron: 
HisGIS. 

Figuur 3.30 Grondgebruik in 2018, bron: BRP gewaspercelen 
2018. 
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buitenkant van het gebied. S. Zijlstra beschrijft het land in de omgeving van Ee, Engwierum en 
Oostrum, die zich ook aan de buitenkant van de Kolken bevinden,  als schapen- en grasland.120   
 
Het bijbehorende rapport van de ruilverkaveling van Oostdongeradeel in 1966 bevat een kaart waarop 
te zien is welke percelen wel en niet geschikt zijn voor akkerbouw (Figuur 3.31 & 3.32).121 Bijna het 
hele gebied van de Kolken is roodgekleurd wat betekent dat het zeer weinig geschikt is voor het 
verbouwen van gewassen. In het noorden is er een groot gebied dat matig geschikt is voor het 
verbouwen van aardappelen, erwten en graan. In werkelijkheid wordt het grootste deel van dit gebied 
alsnog gebruikt als weide- of hooiland. De enige plekken die wel zeer geschikt zijn voor akkerbouw 
liggen op de terp van Oudterp, in het noorden van de Kolken en in het zuidwesten van de Kolken. Deze 
plaatsen worden ook al 200 jaar benut (Figuur 3.29 & 3.30). Vooral het groene deel in het noorden is 
in gebruik gebleven als bouwland. Opvallend is dat op de geschiktheidskaart ten westen van Oudterp 
een gebied ligt dat zeer geschikt is voor landbouw. In 1832 wordt deze plek vol benut, maar in 2018 is 
het veranderd in grasland (Figuur 3.30). Verder zijn er weinig veranderingen geweest en bevinden de 
bouw- en graslanden zich nagenoeg nog op dezelfde plaats. Er is geen reden om te denken dat de 
situatie er voor 1832 heel anders uit heeft gezien.  

 

 
120 Zijlstra 1992, p. 62. 
121 V.d. Hurk 1966, bijlage 4 blad 4. 

Figuur 3.31 Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw, bron: 
v.d. Hurk 1966, bijlage 4 blad 4. 

Figuur 3.32 Legenda bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw, bron: 
v.d. Hurk 1966, bijlage 4 blad 5. 
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3.10 Eendenkooien 

Kenmerkend voor de Kolken zijn de vier eendenkooien die zich in het gebied bevinden. Alle vier liggen 

ze beneden de Zuider Ee in een gebied dat tegenwoordig tot natuurgebied benoemd is om vogels de 

rust te geven om daar te broeden.  

Wat is een eendenkooi? 

Een eendenkooi is een door de mens gemaakte inrichting voor het vangen van wilde eenden die 

werden gebruikt voor consumptie.122 Eenden waren vanaf het begin van de bewoning in het Fries-

Groningse terpengebied al gewild voedsel.123 Er kwamen dan ook veel vogels voor in het gebied, 

waardoor de vroegmiddeleeuwse bewoners begonnen met het vangen van eenden. Echter, vanaf de 

late middeleeuwen, de vijftiende/zestiende eeuw, werden de huidige eendenkooien pas gebouwd. 

Een eendenkooi bestaat uit negen onderdelen (Figuur 3.33). De kern is een dobbe of vijver waarin 

verschillende doodlopende slootjes uitmonden. Dat worden ook wel de vangpijpen genoemd. Om de 

dobbe heen ligt een kooibos en daaromheen ligt een slootje wat het geheel afscheidt van het 

omliggende land. De kooivijver wordt omringd door dijkjes, ook wel zitwallen, waarop de eenden 

kunnen rusten. In de kooi bevinden zich tamme eenden die worden gevoerd via de vangpijpen. 

Daarnaast probeert de kooiker ook wilde eenden in de kooi te krijgen. Deze wilde eenden gaan ´s 

nachts op zoek naar voedsel buiten de kooi en komen overdag weer terug om er hun dag door te 

brengen.             

In een eendenkooi is rust een belangrijk onderdeel.124 Als eenden schrikken van lawaai, is er een grote 

kans dat ze wegvliegen en duurt het lang voordat ze weer terugkomen. Vanwege dit belang hebben 

geregistreerde eendenkooien een afpalingsrecht van 1200 meter rondom de kooi. In 1600 was de 

vangst van eenden zo belangrijk dat er een afstand van 2347 meter van de eendenkooien gehouden 

moest worden. In 1750 wordt dit teruggebracht naar ongeveer 1556 meter. Een eendenkooi is van 

natuurwetenschappelijke waarde vanwege de het voorkomen van zeldzame planten, schimmels en 

insecten. Dit komt mede doordat het bos vrij koud is waardoor het zich anders ontwikkeld dan de 

omgeving en doordat het een rust- en broedgebied is voor zeldzame dieren en vogels. Dat maakt het 

extra belangrijk om de rust te bewaren. Eendenkooien stonden vooral in natte gebieden, omdat het 

aantrekkelijk was voor trekeenden om te overwinteren.125 Ook in gebieden met kleigronden, zoals dus 

de Anjumer Kolken, werden kooien gebouwd om de wilde vogelpopulatie te oogsten. De vogels 

werden vervoerd van Anjum naar Dokkum over het water met een beurtschip.  

 
122 Mast 2021, p. 17. 
123 Mast 2021, p. 23.  
124 Mast 2021, p. 19. 
125 Mast 2021, p. 45. 



72 
 

 

Figuur 3.33 Plattegrond van een eendenkooi, bron:  Mandigers & Karelse, Eendenkooien in de 21ste eeuw. 

Eendenkooien in de Anjumer Kolken 

Gerard Mast heeft in zijn standaardwerk over de eendenkooien in Friesland alle eendenkooien een 

nummer gegeven die ook in dit deel zullen worden gebruikt (tabel 3.3).     

De twee zuidelijkste eendenkooien werden in de periode tussen 1600 en 1650 gepland (72 en 55).126 

Tussen 1650 en 1700 kwamen er twee bij, maar dan noordelijk van de Zuider Ee (249 en 283).127 Deze 

eendenkooien zijn er nu niet meer en de precieze locatie is niet bekend. Tussen 1700 en 1800 werden 

er nog vier kooien aangelegd in het gebied, en dat zijn dan ook de laatste die aangelegd zijn (327, 320, 

343, 318).128 Van kooi 318 weten we dat die zich in het oosten van de kolken net boven de Zuider Ee 

moet hebben bevonden (Figuur 3.35). Verder wordt er op de kaart van Schotanus uit 1739 een 

vogelkooi aangegeven ten zuidoosten van Morra. Het is niet duidelijk welke van de vier verdwenen 

kooien dat is. In totaal hebben er dus acht eendenkooien in het gebied gelegen. Tegenwoordig zijn er 

nog 27 kooien over in Friesland, waarvan er vier in de Anjumer Kolken liggen (55, 327, 320. 343). De 

kooi bij Engwierum komt wordt voor het eerst in 1620 vermeld, en de andere drie tussen 1714 en 

1738. Er zijn twee Van Asperenkoaien en een Talmakooi. De kooi uit de zeventiende eeuw heeft geen 

naam.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Mast 2021, p. 30 
127 Mast 2021, p. 31.  
128 Mast 2021, p. 33.  
129 Mast 2021, p. 37.  
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Nummer 
kooi en 
eerste 
vermelding 

Type Eigenaar Regio Leeftijd 
in jaren 

Huidige naam Omschrijving Grootte 

55- 1620 
Engwierum 

F Particulier O 402 - Coij, 1683 
cooij en 
cooijhuijs, 
1688 
vogelkoei 

0.78.70 
Hectare 

320 1714 
Ee 

F Ìt Fryske 
Gea 

O 308 Was 
Harkemakooi, 
nu Van 
Asperenkoai 

 0.93.30 
Hectare 

327 1717 
Engwierum 

F Particulier O 305 Talmakooi  1.16.90 
hectare  

343 1738 
Anjum 

F It Fryske 
Gea 

O 287 Van 
Asperenkoai 

 0.73.30 
Hectare.  

Tabel 3.3 Tabel van de eendenkooien in de Anjumer Kolken, 
bron: Mast 2021. 

Alle huidige kooien in de Anjumer Kolken zijn van 

het Friese type. Kenmerkend zijn de lange 

rietschermen aan beide zijden van de vangpijp. 130 

Ook de spiegel, een schuinstaand vlak gemaakt van 

doorzichtig gaas, die aan het einde van de vangpijp 

en dwars op de lengterichting geplaatst is, is 

kenmerkend voor het Friese type. Als de eenden 

schrikken van de kooiker en weg willen vliegen, 

vliegen ze tegen het gaas aan en vallen ze in het 

vanghokje. Op die manier kan de kooiker de eenden 

makkelijk vangen.    

De kooien in de Anjumer Kolken worden ook wel 

zeekooien genoemd omdat ze dicht bij de zee 

staan.131 Eenden die op trek zijn verblijven eerst 

lange tijd aan de zeekant voordat ze het binnenland 

intrekken om de winter te overleven. De zeekooien 

profiteren van dit verschijnsel omdat de eenden 

eerst bij hun gebied aankomen.   

  

In het platte landschap van de Kolken vallen de 

eendenkooien erg op vanwege de kooibossen die 

om de kooi heen liggen (Figuur 3.34). 

 
130 Mast 2021, p. 118.  
131 Mast 2021, p. 121.  

Figuur 3.34 De van Asperenkoai (343), bron: Eigen foto. 
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Figuur 3.35 Huidige en verdwenen eendenkooien in de Anjumer Kolken, bron: Mast 2021 
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3.11 De waterhuishouding  

Zoals eerder gezegd is het gebied van de Anjumer Kolken altijd al een gebied dat moeilijk te ontwateren 

was. Door de lage ligging en de weinige afwateringsmogelijkheden trad de Zuider Ee regelmatig buiten 

haar oevers, stonden de weilanden onder water en waren de onverharde wegen onbegaanbaar. 

Vanwege deze problemen zijn de Anjumer Kolken vanaf 1791 onderdeel geweest van in totaal acht 

waterschappen (tabel 3.4).132 In 1821 werd het boezemwaterschap de Polder van Oost- en 

Westdongeradeel opgericht die het gebied van de twee gemeentes besloeg en moest zorgen dat de 

waterstanden zo laag mogelijk bleven door bedijking ten behoeve van de landbouw. Dit waterschap 

heeft tot nu toe het langste in dit gebied gewerkt, afgezien van het dijkwaterschap en heeft ook de 

grootste invloed gehad. J. ter Steege en C. Boers hebben samen een boek geschreven over hoe dit 

waterschap de waterlossing aangepakt heeft, en Roemeling schreef zijn boek over de uiteindelijke 

oplossing, de ruilverkaveling.133 Samen vormen ze de geschiedenis van het aanpakken van het 

waterprobleem in de Kolken.  

Waterschap Jaartal 

Dijkwaterschap Contributie Zeedijken van 
Oostdongeradeel 

1719-1963 

Waterschap De Polder van Oost- en 
Westdongeradeel 

1821-1972 

Wegwaterschap de Kriensen 1912 

Boezemwaterschap De Kolken 1931-1956 

Dijkwaterschap Eastergoa’s Sédiken 1961-1979 

Tusken Waed en Ie 1971-1996 

Waterschap Fryslân 1980-1993 

Wetterskip Frysân 1993-heden (2022) 

Tabel 3.4 De waterschappen waar de Anjumer Kolken onder hebben gevallen  

In het zeekleigebied van Noord Friesland werden de hoger gelegen landen gebruikt voor bewoning en 

werden er terpen gebouwd om de dreiging van het water kleiner te maken. Vervolgens werden er in 

de middeleeuwen dijken gebouwd om ook de lagergelegen delen van het gebied in gebruik te nemen. 

In eerste instantie was dit gemeenschappelijk eigendom van de dorpsbewoners.134 De hooggelegen 

delen werden als bouwland gebruikt, maar in de Kolken was het land daar te laag voor waardoor bijna 

al het land in de Kolken als hooiland gebruikt werd. Later werden deze gebieden verdeeld onder de 

gebruikers. Om grenzen aan te geven, werden er sloten gegraven waardoor de verkaveling van het 

gebied versnipperde en het water makkelijk weg kon lopen. Deze sloten losten echter niet het 

probleem op dat het gebied onder de zeespiegel lag. De besluitvorming over de problemen met de 

waterhuishouding in het onderzoeksgebied ging toen nog via de grietenijen, oftewel de gemeenten 

Oost- en Westdongeradeel in het geval van de Anjumer Kolken. Omdat de gemeenten naast elkaar 

lagen en de waterhuishouding vaak invloed op elkaars gebieden had, worden ze beide beschreven. 

          

In de veertiende eeuw was het Dokkumer Diep, een zeearm die uitkwam op de Lauwerszee, de 

hoofdwatergang en het belangrijkste afwateringskanaal. Dat was echter niet de enige watergang. De 

oostelijke dorpen Wierum, Nes, Hantumhuizen en Hantum waterden namelijk af naar de Waddenzee 

 
132 Stichting Waterschapserfgoed 
133 Ter Steege & Boers 1973, p. 2. 
134 Holsbrink et al. 1993, p. 13.  
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door de sluis van Peasens 135 De dorpen rond de Kolken: Ee, Anjum, Lioessens, Morra, Oosternijkerk 

en Niawier waterden af via de Ezumazijl. Echter zoals in hoofdstuk 1 te lezen is, slibde de Peasens 

langzaam dicht en werd de sluis daar in 1449 gesloten. Door deze verandering gingen een aantal 

noordelijke dorpen deels ook via de Ezumazijl afwateren.136 Vervolgens kreeg de Ee in 1580 een open 

verbinding met de grachten die rond Dokkum werden gegraven waardoor er nog meer water de kant 

van de Ezumazijl op kwam, vooral bij opwaaiing. Door de dichtslibbing van de Oostrumerzijl ten oosten 

van Dokkum in 1605, werd er een verbinding gemaakt door de Warren, ten noorden van Ee. Daardoor 

werd de Zuider Ee een verbinding tussen Dokkum en de Ezumazijl die in 1671 gebouwd was, en 

daarmee de grootste afvoerder van water in de Dongeradelen. Omdat de waterstand in 

Oostdongeradeel een stuk lager was dan Westdongeradeel had Oostdongeradeel vaker en sneller last 

van wateroverlast waardoor ze de Jaarslasloot, waar Westdongeradeel voor een groot deel afwaterde, 

afsloten met een dam waardoor Westdongeradeel juist weer in de problemen kwam. Na veel 

onenigheid tussen de gemeenten kwamen ze uit nood in 1821 toch tot een overeenkomst en werden 

de handen ineengeslagen om de waterhuishouding in orde te krijgen.137 Op dat moment stonden 

namelijk niet alleen de lage hooilanden, maar ook de hooggelegen bouwlanden en openbare wegen 

onder water.           

Als eerste werd er een dijk gelegd tussen Holwerd en Dokkum om het water te keren en uit de 

gemeenten te houden. Verder werd de afwatering binnen de polder richting de Ezumazijl gevoerd, 

mits de waterpeil in het laaggelegen Oostdongeradeel in de zomer minder dan een voet hoger stond 

dan het winterpeil en andersom. Ook werden de ingepolderde landen schatplichtig aan de Ezumazijl. 

Als laatste werd afgesproken dat er zo lang mogelijk naar een oplossing zou worden gezocht voor de 

afwatering als er zich meer problemen zouden voordoen. Voor de Anjumer Kolken waren deze 

oplossingen in eerste instantie zeer gunstig want er kwamen minder overstromingen voor en het land 

stond minder vaak onder water, al was de situatie nog steeds niet optimaal.    

In 1887 en 1913 werd de Zuider Ee verbreed en uitgediept door het waterschap zodat die meer kon 

afwateren en werden de hoofdstroomkanalen dus goed onderhouden in het waterschap. Dit hielp nog 

steeds niet genoeg waardoor het overtollige water van de omliggende gebieden en van de Kolken zelf 

weggepompt moest worden. Namelijk, om het grote waterschap van De Polder van Oost- en 

Westdongeradeel, waar de Kolken onder viel, bevonden zich allerlei kleine particuliere 

waterschappen. Zij loosden hun water op dit grote gebied waardoor er een nog grotere wateroverlast 

ontstond en de druk op de Zuider Ee ook groter werd. De houten sluis kon dit niet aan en bovendien 

was de sluis door paalworm aangetast waardoor die op instorten stond.    

Om die reden is de sluis in 1931 vervangen door een nieuwe die 45 centimeter dieper lag en 15 meter 

langer was. Samen met de sluis werd ook een elektrisch gemaal gebouwd genaamd ‘de 

Dongerdielen’.138 In 1931 werd ook een bemalingswaterschap opgericht, “De Kolken”, die als doel had 

om de afwatering van de boezem van Oost- en Westdongeradeel te verbeteren door bedijking en 

bemaling.139 Dit was erg nodig want volgens verhalen dreven dieren, hekken en hooioppers met het 

water mee richting de sluis vanwege de te hoge waterstanden in de winter, die tevens ook zeer 

modderige wegen veroorzaakten (Figuur 3.36).140 Door het bouwen van een grotere schutsluis, die 

diende voor het doorlaten van schepen, en een gemaal hoefde de afwatering van het gebied niet meer 

 
135 Ter Steege & Boers 1973, p. 7. 
136 Ter Steege & Boers 1973, p. 8. 
137 Ter Steege & Boers 1973, p. 26. 
138 Rijksmonumenten  
139 Tresoar, toegangsnr. 34-39, Waterschap de Kolken, inv. Nr. 987. 
140 Holsbrink 1993, p. 14. 
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via de sluis te gebeuren. Het gemaal pompte het water naar de Lauwerszee. Echter, wanneer de wind 

de verkeerde kant opstond, werd het water in de Lauwerszee opgestuwd en bleef het water in de 

Kolken staan, zijnde het laagste gebied. Het water kon moeilijk afstromen en de Zuider Ee trad tijdens 

natte periodes nog steeds regelmatig buiten haar oevers. De afwatering van het gebied was dus niet 

ideaal, en de gebruikers van de Kolken hadden nog steeds last van wateroverlast. Daarom werd het 

idee geopperd van een ruilverkaveling zodat  met een reorganisatie van de ruimte de waterbeheersing 

van het gebied kon worden verbeterd, maar ook het wegenpatroon ten behoeve van de ontsluiting.141 

In de Kolken waren tot dan toe alleen nog maar onverharde wegen aanwezig, met de Heerenweg 

tussen Anjum en Morra als uitzondering. De ruilverkaveling in de Kolken werd in 1939 aangevraagd, 

maar door de Tweede Wereldoorlog vond in 1949 pas de stemming plaats.142 Van de 156 aanwezigen 

op de vergadering, stemden 76 eigenaren voor, en 80 tegen. Hoewel, omdat er gedacht werd dat de 

andere 357 eigenaren voor gestemd zouden hebben, werd het plan toch uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Holsbrink 1993, p. 15.  
142 Holsbrink 1993, p. 16. 

Figuur 3.36  De Kolken bij hoog water, uit: Ter Steege & Boers 1973, p. 43. 
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De ruilverkaveling 

Als eerste werd waterhuishouding aangepakt door van het gebied ten noorden van de Zuider Ee en 

ten zuiden van de Zuider Ee twee aparte bemalingsgebieden te maken.143 Langs de Zuider Ee werden 

kaden aangelegd, en aan de buitenrand van het gebied werden afsluitingen gemaakt. In de twee 

gebieden werden allebei een elektrisch gemaal geplaatst. De grond die voor dit project nodig was, 

werd uit de Zuider Ee gebaggerd.         

Omdat bijna het hele gebied uit grasland bestaat, en er geen andere verharde wegen waren dan de 

Heerenweg tussen Morra en Anjum, kon het gebied alleen bereikt worden via modderpaden die in de 

winter en bij regen vrij onbegaanbaar waren. Ook de Zuider Ee was alleen over te steken via de 

Hooidamsterbrug, een oude houten brug die niet meer in de beste staat was.144 Vanaf de bestaande 

omliggende wegen werden wegen op de al bestaande modderpaden gebouwd zodat het gebied beter 

bereikbaar was. Ook werd de Hooidamsterbrug vervangen voor een betere oversteek van het 

zuidelijke gebied naar het noordelijke gebied en andersom.       

 

 
143 Holsbrink 1993, p. 18. 
144 Holsbrink 1993, p. 19. 

Figuur 3.37 Verkaveling in 1832 volgens HisGIS, bron: HisGIS. Figuur 3.38 Verkaveling na de ruilverkaveling, bron: BRP 
gewaspercelen 2018. 
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Als laatste werd natuurlijk ook de verkaveling aangepakt. Op de kaart met eigenaren van de Anjumer 

Kolken in 1832 is te zien hoe verspreid en versnipperd de percelen waren onder de eigenaren (Figuur 

3.22). Maar omdat er zich in het gebied zelf bijna geen bedrijven bevonden, en de meeste mensen met 

grondbezit in de Anjumer Kolken aan de rand of zelfs in andere dorpen woonden, was het onmogelijk 

om ieders percelen te concentreren bij hun bedrijfsgebouw.145 Immers, als dit wel zou gebeuren, zou 

het land van iemand anders weer dieper in de kolken komen te liggen waar zich geen bedrijfspanden 

bevonden. Daarom werd ervoor gekozen om wel de eigendommen te concentreren, zodat het gunstig 

kwam te liggen bij het bedrijfsgebouw, maar werd het niet zo dicht mogelijk bij de desbetreffende 

boerderijen geconcentreerd. Uiteindelijk was de ruilverkaveling van de Kolken voltooid in 1954 

waarvan Figuur 3.38 het resultaat was. In vergelijking met Figuur 3.37 zijn een aantal percelen rechter 

en groter gemaakt maar valt het globale verschil tussen de regelmatige en onregelmatige 

blokverkaveling nog goed te herkennen. De boezem van Oost- en Westdongeradeel werd door deze 

ruilverkaveling kleiner.          

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en veranderde het in het Lauwersmeer. De getijden van de 

Lauwerszee hadden geen invloed meer op het peil van het buitenwater. Door deze hoge waterpeil van 

de Lauwerszee moesten de gemalen namelijk soms een aantal dagen stil staan wat wateroverlast als 

gevolg had.146 Na de ruilverkaveling werd waterschap “De Kolken” opgeheven omdat het geen functie 

meer had. Uiteindelijk werd in 1972 een nieuw waterschap, Tusken Waed en Ie, opgericht voor Oost- 

en Westdongeradeel, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel. Op die manier kon de waterhuishouding 

van een groot gebied vanuit een punt geregeld worden. Ter Steege en Boers hebben een kaart gemaakt 

waarop de afwatering van Oostdongeradeel zichtbaar is, en waarop begin vijftiende eeuw de 

Eesteropvaart en een deel van de Morraster Vaart al getekend is. Tegenwoordig is het gebied voorzien 

van een grootschalig slotenpatroon waarbij elk perceel omlijnd wordt door sloten om het land zo goed 

mogelijk te ontwateren (Figuur 3.40). Ook komen er hier en daar greppels voor op de percelen om de 

draagkracht van de ontwatering te versterken.  

 
145 Holsbrink 1993, p. 21. 
146 Ter Steege & Boers 1973, p. 58. 

Figuur 3.39  Afwatering rond 1500 van West Dongeradeel en Oostelijk Ferwerderadeel via het 
Dokkumerdiep waarop ook de Zuider Ee is te zien met de Eesteropvaart en deel van de 
Morrastervaart, bron: Ter Steege en Boers, p.65. 
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Figuur 3.40 Huidige afwatering van de Anjumer Kolken met een uitgebreid slotennetwerk, bron: gegevens via online 
database van GIS. 
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3.12 Conclusie 

Concluderend kan er worden vastgesteld dat het vooralsnog niet vast te stellen is wie de Kolken heeft 

ontgonnen en wanneer dat gebeurd is. Wel is er meer duidelijkheid gekomen over de verschillende 

ontginningspatronen en het verschil tussen de regelmatige en onregelmatige blokverkavelingen. Over 

de gebruiksgeschiedenis is meer aan het licht gekomen. Zo werd het gebied in de middeleeuwen 

gebruikt als zoutwinningsgebied waarna het gebruikt werd als weide en hooiland door omwonende 

boeren. Tot op heden is deze functie nog steeds in werking met uitzondering van het hooien, wat niet 

meer gangbaar is. Ook hebben de stem- en floreenkohieren en het kadaster van 1832 duidelijk 

gemaakt hoe versnipperd het gebied was onder de eigenaren en hoe groot deel van de percelen werd 

verpacht door grootgrondbezitters aan omwonende boeren. De Anjumer Kolken wordt ook al sinds de 

zeventiende eeuw gebruikt als vang- en broedplaats voor eenden. Als laatste heeft het gebied lange 

tijd ongewild de functie gehad van opvangplaats voor het water uit de omliggende gebieden en 

fungeerde het als ontwateringsgebied. Met de ruilverkaveling ‘De Kolken’ 1954 kwam hier uiteindelijk 

een einde aan.  
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Hoofdstuk 4 Conclusie, discussie en aanbevelingen 
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4.1 Conclusies 

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te vergaren over het kwelderbekken de Anjumer 

Kolken. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van de voorgaande hoofdstukken kan nu 

antwoord worden gegeven op de twee onderzoeksvragen die geformuleerd zijn in hoofdstuk 1:  

1. Wat is er te achterhalen over de historische landschapsopbouw van de Anjumer Kolken?  

2. Wat is er te achterhalen over de achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de 

Anjumer Kolken?  

Historische landschapsopbouw 

Over de historische landschapsopbouw van de Anjumer Kolken weten we nu dat de pleistocene 

ondergrond van het zuiden richting het noorden afhelt waardoor het keileem in het zuiden van de 

kolken minder diep in de grond ligt dan in het noorden. Door de kolken liep een smeltwaterdal die 

afwaterde in het oerstroomdal van de Hunze. Dit smeltwaterdal sneed zich diep in en is vervolgens 

opgevuld met sedimenten uit de zee. Tijdens de Weichsel-ijstijd werd er dekzand in de Kolken afgezet 

die nu nog steeds in de bodem te vinden is. Ook dit dekzand zit in het zuiden dieper onder de grond 

dan in het noorden. Vervolgens vormde zich tijdens het holoceen door een stijgende zeespiegel een 

afwisselende laag van basisveen, oude zeeklei, hollandveen en jonge zeeklei bovenop het dekzand uit 

het pleistoceen. Door erosie die vooral in het midden van de kolken plaatsvond vormden zich 

verschillende bodemtypes die in patroon een overeenkomst vormen met de hoogtekaart, maar ook 

met de geomorfologische, bodemkundige en grondwatertrappenkaart. Op basis van deze kaarten en 

gegevens zijn er binnen de Anjumer Kolken vier landschapseenheden onderscheiden die elk hun eigen 

kenmerken hebben. Deze zijn aangegeven in onderstaand figuur (Figuur 4.1). Van deze 

deellandschappen is A het laagstgelegen gebied waar het grondwater erg hoog staat en waar zware 

klei voorkomt die weinig . Deellandschap B is niet veel hoger gelegen maar kenmerkt zich als een getij-

kreekbedding of zee-erosiegeul met nesvaaggronden. Deellandschap C, die de buitenste rand van het 

gebied vormt, is het hoogst gelegen van de kolken en bestaat uit knippige poldervaaggrond. 

Deellandschap D onderscheid zich vanwege het feit dat alleen op die plaats zware zavel voorkomt in 

plaats van klei. Deze verschillende deellandschappen zijn voornamelijk ontstaan door erosie en door 

het verschil tussen de vlakte van getij-afzettingen en Getij-kreekbedding of zee-erosiegeul die ervoor 

zorgen dat de bodem zich anders ontwikkelt.   

Figuur 4.1 Fysisch-geografische landschapskaart op basis van de bodem-, geomorfologische, hoogte- en 
grondwatertrappenkaart  en geologische gegevens. 
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Ontginnings- en gebruiksgeschiedenis 

Over de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer Kolken zijn een aantal aspecten aan het 

licht gekomen maar zijn er ook nog een aantal zaken onduidelijk gebleven. Zo is duidelijk geworden 

dat de zoutwinning tussen de tiende en dertiende eeuw plaats heeft moeten vinden. De speculatie dat 

het klooster Weerd een hand heeft gehad in de zoutwinningspraktijken kan daarmee worden 

ontkracht omdat de kloosters in Friesland pas aan het begin van de dertiende eeuw werden opgericht. 

Het kan dus wel zo zijn dat het klooster in de eindfase nog een hand heeft gehad in de 

zoutwinningspraktijken. Nog aannemelijker is dat het klooster een hand heeft gehad in de 

(her)ontginning van de Kolken nadat de zoutwinning tot een einde kwam in de dertiende eeuw en ze 

mogelijk een deel van de Kolken in handen kregen. Dit is niet met zekerheid te zeggen, maar wel zeer 

waarschijnlijk. Ten eerste gezien de dateringen van de zoutwinning en de oprichting van het klooster. 

Ten tweede vanwege de nabijheid van de zoutwinningsgronden bij het klooster en de overeenkomst 

met het bezit van het klooster en de zoutwinningsgebieden.  

Uit de verkavelingspatronen en de afwatering van het gebied kan de conclusie worden getrokken dat  

de Eesteropvaart en de Morraster Vaart natuurlijke waterlopen waren en rond de tijd van de 

ontginningen uit zijn gegraven tot dorpsvaarten. Ook de Tibster en Hornster Ryd hebben op oude 

kaarten een slingerend karakter en waren waarschijnlijk natuurlijke waterlopen die uiteindelijk 

uitgegraven en langer gemaakt zijn om tot aan het dorp te reiken. Vanuit deze waterlopen en de door 

de mens aangelegde Moersloot en Anjumer Opvaart zijn de omliggende landen waarschijnlijk na de 

dertiende eeuw ontgonnen en verkaveld in een regelmatig blokverkaveld patroon. De onregelmatige 

blokverkaveling in het zuidoosten van het gebied is mogelijk ontstaan vanaf Oudeterp. Vanwege een 

gebrek aan waterlopen in dat gebied, was het niet mogelijk om het gebied systematisch te ontwateren 

en werden de natuurlijke vormen van het landschap gevolgd waardoor een onregelmatige 

blokverkaveling ontstond. 

Over de gebruiksgeschiedenis is meer zekerheid. Vanwege de lage ligging van het gebied zijn de 

Anjumer Kolken vanaf de ontginning vrijwel altijd in gebruik geweest als gras- of hooiland. Met behulp 

van toponiemen wordt het duidelijk dat vooral de laagste delen in het midden van de Kolken werden 

gebruikt als hooiland en de buitenste delen als weide. Deze landen werd gebruikt door lokale boeren 

die het land pachtten van de grootgrondbezitters. Van de zeventiende eeuw tot en met de 

ruilverkaveling in 1954 was het gebied altijd erg versnipperd onder de eigenaren. Het buitenste hoger 

gelegen gebied was hierbij meer gewild en ook meer gewaardeerd dan de binnenste lager gelegen 

delen van de Kolken.  

Daarnaast worden de Anjumer Kolken vanaf de zeventiende eeuw door kooikers gebruikt voor het 

vangen van eenden in de eendenkooien. Het natte lage en rustige gebied is ideaal voor eendenkooien. 

Vanwege hun unieke natuurwetenschappelijke waarde en opvallende bossen in het platte landschap 

vormen ze een belangrijk onderdeel van de Kolken.  

Als laatste heeft water een grote rol gespeeld in de kolken en werd het gebied vaak overstroomd 

vanwege een slechte waterhuishouding en omdat de Zuider Ee fungeerde als belangrijk 

afwateringskanaal richting de Lauwerszee. Uiteindelijk hebben de voordelen van de ruilverkaveling dit 

probleem opgelost.  
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Slotconclusie 

Deze studie heeft aangetoond dat de Anjumer Kolken een gelaagde bodem heeft die zich heeft 

gevormd vanaf het pleistoceen en dat er door allerlei processen vanaf de ijstijd een landschapsvariatie 

is ontstaan binnen het kwelderbekken die zich van binnen naar buiten vormt.  

Over de ontginningen zijn in deze studie meer aannames gedaan dan dat er duidelijk bewijs is van wie 

de Kolken heeft ontgonnen. Wel is er te concluderen dat het klooster Weerd niet het voortouw heeft 

genomen in de zoutwinningsactiviteiten van de Kolken, maar mogelijk wel in de herontginning van het 

gebied. 

Het gebruik van de Kolken is duidelijk. Het gebied werd in de middeleeuwen gebruikt als 

zoutwinningsgebied, vervolgens als weide- en hooiland door boeren, broedplaats voor eenden en ten 

slotte als afwateringsgebied. 

4.2 Discussie 

Deze scriptie heeft ingezoomd op één kwelderbekken, maar zoals in hoofdstuk 1 al werd vermeld is er 

nog steeds weinig bekend over de overige kwelderbekkens in het Noord-Nederlandse kustgebied. Een 

soortgelijk onderzoek naar de rest van de kwelderbekkens zou dus erg interessant zijn en zou nog meer 

bijdragen aan de kennis van het terpen- en wierdenlandschap. Dit was echter voor deze scriptie te 

breed geweest. Ook was het dan niet mogelijk om de kwelderbekkens allemaal tot in detail te 

onderzoeken. Een vergelijkend onderzoek naar de gebruiksgeschiedenis van verschillende 

kwelderbekkens zou bijvoorbeeld erg interessant zijn geweest.  

Daarnaast had het onderzoek meer input kunnen hebben van bijvoorbeeld bewoners in het gebied of 

experts met veel kennis over de Anjumer Kolken. Op die manier had er nog meer kennis vergaard 

kunnen worden en waren er misschien nieuwe inzichten ontstaan waardoor het onderzoek nog wat 

interessanter was geweest en er zich deuren hadden geopend naar andere soorten bronnen.  

Als laatste had het mij ook interessant geleken om te kijken naar de toekomst van de Anjumer Kolken. 

Door de gaswinning bij Anjum daalt de bodem nog sneller waardoor er oplossingen gevonden moeten 

worden om deze daling zo veel mogelijk uit te stellen of te voorkomen. 

4.3 Aanbevelingen 

Ik hoop dat dit onderzoek bijgedragen heeft aan de kennis over kwelderbekkens en aan de kennis over 

de Anjumer Kolken. De punten van de discussie vormen eigenlijk ook de aanbevelingen voor verder 

onderzoek. Om voort te borduren op het eerste punt van de discussie zou ik het dan ook aanbevelen 

om meer onderzoek te doen naar andere kwelderbekkens in Noord-Nederland waardoor er meer 

nieuwe kennis ontstaat en waardoor er een vollediger beeld ontstaat van de landschapsgeschiedenis 

van het Terpen- en Wierdenlandschap.  

Ook het tweede punt van de discussie bevat een aanbeveling. Mocht er nog meer onderzoek worden 

gedaan naar kwelderbekkens, is het aan te bevelen om met de bewoners van het landschap en met 

experts te praten. 

Als laatste is dus de toekomst van de Anjumer Kolken ook erg interessant om te onderzoeken en vooral 

om een oplossing te vinden tegen de bodemdaling. Het is namelijk een erg mooi gebied met veel 

waardevolle landschapselementen, met als belangrijkste de eendenkooien. Het zou zonde zijn als dat 

verloren gaat door het water.  
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