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VOORWOORD 

Wanneer je aan een master begint weet je dat daar ook een scriptie bij 

hoort. Zelf een scriptie onderwerp bedenken bleek een ingewikkelde 

taak, maar gelukkig was er een lange lijst met beschikbare onderwerpen 

waar Piloersema tussen stond. Nu ik op de keuze voor dit onderwerp 

terugkijk was wellicht niet de meest verstandige keuze omdat er naast 

landschapsgeschiedenis ook een grote portie ‘normale’ geschiedenis 

nodig was. Maar het lijkt er nu toch op dat ik tijdens dit proces zowel veel 

heb geleerd over de landschapsgeschiedenis van Noorderham en 

omgeving. Daarnaast heb ik misschien nog wel meer geleerd over de 

geschiedenis van Groningen en Piloersema in het bijzonder met 

betrekking tot de adel (politiek, rechten en geloof) als ook historische 

boerenbedrijven. 

Ik wil graag de Wierenga van Hamsterborg Stichting bedanken voor de 

vraag voor onderzoek naar Piloersema. In het bijzonder wil ik Hans van 

der Werff en Klaas Wierenga bedanken voor het meedenken en de 

behulpzaamheid. Daarnaast wil ik de familie Soek bedanken voor de 

gastvrijheid tijdens de zoektocht door het huisarchief. Als laatste wil ik 

Theo Spek hartelijk danken voor de begeleiding. 

 

  



SAMENVATTING 

De aanleiding voor dit landschapshistorisch onderzoek naar de borg 

Piloersema was de vraag vanuit de Wierenga van Hamsterborg Stichting 

om in te gaan op de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van de borg, het 

borgterrein en de directe omgeving. Een uitgebreid onderzoek naar 

Piloersema waarbij ook de ligging in het landschap werd meegenomen 

ontbrak tot op heden. Door middel van dit onderzoek zullen de 

kennislacunes met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen van de 

borg en het borgterrein worden ingevuld, als ook locatiekeuze van de 

borg. Dit zal gedaan worden aan de hand van twee onderzoeksthema’s: 

‘de landschappelijke ligging en locatiekeuze van de borg’ en ‘de 

ruimtelijke opbouw en het gebruik van het borgterrein’. Deze thema’s 

zullen door middel van archiefonderzoek in combinatie met het gebruik 

van historische kaarten en digitale reconstructies worden bestudeerd. 

Hierbij zal literatuur onder andere gebruikt worden ter vergelijking van 

patronen in de rest van de provincie Groningen (of Middag-

Humsterland). 

Uit de resultaten van het eerste onderzoeksthema blijkt dat Piloersema is 

gelegen op een kwelderwal, die aan de oost- en westkant werd ingesloten 

door twee uitlopers van de Lauwerszee: de Oude Tocht en de Oude Riet. 

Aan de noordkant was de kwelderwal door een overloop tussen Oude 

Tocht en Oude Riet afgesloten van het eiland Humsterland, en aan de 

oostkant was het afgesloten van Middag door de Oude Tocht (die ook 

Middag van Humsterland scheidde). De sporen van de activiteit van de 

zee, die prielen sleten in het landschap, zijn nog steeds terug te zien in de 

onregelmatige verkaveling, en meanderende sloten. De ligging op de 

kwelderwal en de toegang tot het netwerk van natuurlijke en gegraven 

waterwegen heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in de 

locatiekeuze van Piloersema. Piloersema is gelegen in de polder genaamd 

Noorderham, deze was aan het einde van de 14e eeuw volledig bedijkt. 

Deze dijken hielden niet alleen het water tegen, maar werden ook 

gebruikt als wegen voor vervoer over land, dit zien we vandaag de dag 

nog terug in de slingerende wegen van Middag-Humsterland. Piloersema 

stamt naar alle waarschijnlijk uit de 13e of 14e eeuw en bestond daarmee 

al voor de bedijking van Noorderham. Het steenhuis (de voormalige 

borg) was gelegen op een podium. Toen Piloersema aan het eind van de 

16e eeuw in ruïneuze toestand verkeerde, is Piloersema in het begin van 

de 17e eeuw ten noorden van de voormalige borg herbouwd. Door de 

bedijking van de uitlopers van de Lauwerszee was het gevaar voor 

overstromingen zodanig afgenomen dat een podium niet mee nodig was. 

De zuidelijke helft van Noorderham was volledig in het bezit van het 

klooster Aduard, Piloersma viel dan ook niet onder de klokslag van Den 

Ham, maar onder die van Oldehove. Nog zichtbare sporen in het 

cultuurlandschap rondom Piloersema zijn de relatief kleine 

(onregelmatige) verkaveling en het microreliëf als resultaat van intensief 

landgebruik, waarbij een goede ontwatering van de landerijen van groot 

belang was. 

Uit de resultaten van het tweede onderzoeksthema blijkt dat Piloersema 

vanaf de eerste vermelding in 1521 tot de laatste particuliere eigenaar in 

1991 via vererving in het bezit is geweest van een beperkt aantal families. 

Het gaat om de geslachten Jensema & de Mepsche, Bos & Boelens en als 

laatste de familie Wieringa. Het jaar 1699 was een belangrijk jaar, 

Piloersema werd door de familie de Mepsche verkocht aan een katholiek 

boerenechtpaar. Hiermee verloor Piloersema definitief de functie van 



borg (en de bewoning door jonkers). In plaats daarvan veranderde 

Piloersema in een boerderij. Ook in de periode voor 1699, toen 

Piloersema niet bewoond werd door de eigenaren, is het verhuurd 

geweest, aan – naar alle waarschijnlijkheid – boeren. De koop door het 

katholieke boerenechtpaar betekende ook dat de vele rechten horende bij 

Piloersema niet meer gebruikt konden worden, deze werden in het begin 

van de 18e eeuw verkocht aan Evert Joost Lewe van Aduard. Het 

voormalige borgterrein bestond uit een verhoogd podium met een 

steenhuis uit de 13e of 14e eeuw. Om dit podium liep een gracht, 

waarbuiten de singel was gelegen, ter bescherming tegen de wind. Het 

huidige borgterrein met de borg uit 1633 is niet verhoogd en is aanzienlijk 

groter dan het voormalige borgterrein. Hierdoor was er binnen de gracht 

voldoende ruimte voor een grote boomgaard en moestuin, deze 

voorzagen de boerderij van voldoende voedsel voor de bewoners. Het 

grondbezit dat hoorde bij Piloersema was voornamelijk gelegen rondom 

Piloersema. In de periode van 1817 tot 1894 was de verdeling van bouw- 

en grasland ongeveer gelijk, dit wijst op een gemengd bedrijf. In de 

periode van 1894 tot 1984 was het grootste deel van de landerijen in 

gebruik als grasland, dit wijst op een in vee gespecialiseerd bedrijf. Hierbij 

bestond de veestapel van Piloersema uit koeien, schapen en paarden. De 

paarden werden tot de opkomst van landbouwmachines op het 

boerenbedrijf gebruikt voor het bewerken van het bouwland en voor het 

karnen van de melk. 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen we twee eindconclusies 

trekken. De eerste conclusie met betrekking tot de ligging en locatiekeuze 

van de borg is als volgt. De locatiekeuze van Piloersema is waarschijnlijk 

beïnvloed door meerdere factoren. Belangrijke factoren zijn de 

natuurlijke hoge ligging op een kwelderwal, de toegang tot het netwerk 

van natuurlijke en gegraven waterwegen en het grondbezit buiten de 

kloostergoederen van het klooster van Aduard. De tweede conclusie met 

betrekking tot de borg en het borgterrein is als volgt. De verkoop van 

Piloersema door het jonkersgeslacht de Mepsche in 1699 aan een 

katholiek boerenechtpaar is waarschijnlijk de redding geweest voor het 

behoud van de borg Piloersema en het bijbehorende borgterrein. 

Hiermee kreeg Piloersema het uiterlijk van een boerderij met een zeer 

prominent voorhuis dat stamt uit 1633. 

Voor verder onderzoek naar Piloersema zou het inventariseren van het 

huisarchief door een deskundig archivaris een belangrijke stap zijn om 

nieuwe informatie aan het licht te brengen. Daarnaast zou geofysisch 

onderzoek van het voormalige borgterrein meer inzicht kunnen geven in 

de vroegere borg. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk op de eigenaren 

die woonden op Piloersema gefocust, in de toekomst zou onderzoek naar 

huurders van de borg een beter beeld kunnen geven van Piloersema als 

boerenbedrijf.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Wanneer je met de auto, op de fiets of te voet door de Groninger 

Ommelanden reist is het landschap veranderlijk. Van de veenkoloniën in 

Oost-Groningen, het nieuw aangewonnen land langs de waddenkust tot 

de kronkelende landwegen in het Middag-Humsterland. Deze 

verschillende landschappen hebben één overeenkomst: de grote 

boerderijen die Groningen rijk is. Naast deze (heren)boerderijen werd het 

landschap vroeger gekenmerkt door de vele borgen – circa 200 – in de 

Groninger Ommelanden.1 Veel van deze borgen zijn in de loop der 

eeuwen verdwenen.  

De borg Piloersema, ook wel de Hamsterborg genoemd, is één van de 

zestien overgebleven borgen in de Ommelanden.2 Het oudste deel van 

de huidige borg stamt uit het begin van de zeventiende eeuw.3 De borg 

is gelegen ten noordwesten van het dorpje Den Ham, in het oudste 

cultuurlandschap van Nederland: het Middag-Humsterland.4  

De laatste private eigenaren van de borg waren de heer Jan Tonnis 

Wierenga en mevrouw Cornelia (Corrie) Wierenga-Van der Valk. Nadat 

zij beiden overleden in 1991, bleek uit het testament dat de universele 

erfgenaam de op te richten stichting Wierenga van Hamsterborg was.5 

Het doel van deze stichting is de borg en de bijbehorende landerijen te 

onderhouden en beheren.6 

De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag vanuit het bestuur van de 

stichting Wierenga van Hamsterborg om door middel van een landschap-

historisch onderzoek in te gaan op de historisch-ruimtelijke ontwikkeling 

van het borgterrein van de borg Piloersema, alsmede het onderzoeken 

van de ontwikkeling van het cultuurlandschap waarin de borg is gelegen 

en de rol die de borg hierin heeft gespeeld.  

  

 
1 Groninger Borgen 2021. 
2 Groninger Borgen 2021. 
3 Kieft 2010. 
4 Delvigne 2008, p. 12-13. 
5 Vereniging Vrienden van de Hamsterborg 2013, p. 4. 
6 Stichting Wierenga van Hamsterborg 2022. 
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1.2 Stand van onderzoek 

De borgen van Groningen 

De volmiddeleeuwse elite van Groningen had verblijfplaatsen in de 

Ommelanden. Dit was vaak een wat groter stenen huis op een wierde of 

in het vrije veld. Op deze locaties werden vervolgens steenhuizen 

gebouwd. Sommige van deze steenhuizen ontwikkelden zich door tot een 

borg.7 

De twee belangrijkste publicaties met betrekking tot de borgen in de 

Ommelanden zijn ‘De Ommelander borgen en hare bewoners in de zeventiende en 

achttiende eeuw’ van Feith8, en het werk dat daarop voortbouwt ‘De 

Ommelander borgen en steenhuizen’ van Formsma et al.9 In de eerste publicatie, 

het boek van Feith, worden alle borgen in de historische staat beschreven, 

zoals is af te leiden uit de titel. Hierbij wordt eerst de ligging beschreven, 

om vervolgens kort in te gaan op het eigendom (en de bewoners), en de 

huidige staat (aan het begin van de 20e eeuw). De tweede publicatie, het 

boek van Formsma et al., gaat verder in de zin van het onderzoek: er 

worden verschillende bronnen (archieven en publicaties) gebruikt om 

informatie over de borgen te beschrijven. Zo wordt er per borg ingegaan 

op de eigendoms- en bewonersgeschiedenis en de bouwgeschiedenis. Dit 

wordt ondersteund door kaarten en/of afbeeldingen. 

In 1785 is door Theodorus Beckeringh een gedetailleerde kaart 

gepubliceerd van de provincie Groningen. Op deze kaart zijn de borgen 

met naam aangegeven. Daarnaast bevat de sierrand van de kaart 

afbeeldingen van 24 borgen. Piloersema is helaas niet in die sierrand 

opgenomen. Naar aanleiding van deze kaart is in 2016 het boek ‘De atlas 

van Beckeringh: Het Groninger landschap in de 18e eeuw’ uitgegeven.10 Hierin 

worden zowel het ontstaan van de kaart – schetsen en aantekeningen – 

als het landschap en de borgen besproken. 

Een groot deel van het onderzoek naar de borgen in de provincie 

Groningen is gebaseerd op kennis over de bezits- en 

bewoningsgeschiedenis. De Ommelander adel speelde een essentiële rol 

in het ontstaan van de borgen. De historicus Feenstra behandelde dit 

onderwerp in zijn promotieonderzoek ‘De bloeitijd en het verval van de 

Ommelander adel, (1600-1800)’11. 

Deze publicaties samen geven een beeld van de borgen in de provincie 

Groningen, zowel vanuit historisch perspectief als van de huidige situatie. 

Echter, door het behandelen van alle borgen in de Ommelanden, blijft 

de informatie relatief oppervlakkig, dat wil zeggen, alleen de belangrijkste 

informatie wordt gedeeld. Details die voor dit landschappelijk-historisch 

onderzoek van de borg Piloersema van belang zijn ontbreken vaak in 

deze publicaties. Desalniettemin verschaffen deze publicaties inzicht in 

de het algemene reilen en zeilen van de borgen in de provincie. Deze 

algemene bevindingen kunnen worden gebruikt om meer te weten te 

komen over Piloersema en zijn omgeving. 

 

 
7 Knol 2016, p. 39. 
8 Feith 1906. 
9 Formsma et al. 1987. 
10 Reinders et al. 2016. 
11 Feenstra 1981. 
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Het landschap van het Middag-Humsterland 

Mede doordat het Middag-Humsterland het oudste cultuurlandschap van 

Nederland is, is naar het landschappelijke element van dit gebied 

veelvuldig onderzoek gedaan en daar over gepubliceerd.12 Belangrijke 

publicaties zijn ‘Landschapsbiografie Middag-Humsterland’ geschreven door 

Wiersma, ‘Middag-Humsterland: Op het spoor van een eeuwenoud 

wierdenlandschap’ geschreven door Delvigne, ‘Golden Raand: Landschappen 

van Groningen’ van Schroor et al. en ‘Wonen op hoogten: het terpenlandschap van 

Middag-Humsterland’ geschreven door Schroor.13 Opvallend aan deze 

publicaties is de tweedeling van het gebied door middel van de historische 

scheiding van het eiland Humsterland en het (schier)eiland Middag. 

Hierbij wordt duidelijk dat de landtong waarop Den Ham is gelegen van 

Middag en Humsterland gescheiden was door water. De landtongen 

Noorderham en Zuiderham worden in sommige gevallen kort behandeld. 

Een andere belangrijke publicatie is het proefschrift van de archeologe 

Miedema met de titel ‘Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten 

noordwesten van Groningen’.14 Voor dit onderzoek is binnen een groot gebied 

ten noordwesten van Groningen (waaronder het hele Middag-

Humsterland valt) booronderzoek gedaan op zowel dorps- als 

huiswierden. Daarnaast wordt ook het landschappelijke element vanuit 

de thema’s ‘menselijke bewoning’ en ‘ontwikkeling van het natuurlijk 

milieu’ behandeld. 

 

De borg Piloersema 

In grote lijnen is er informatie verzameld en beschikbaar over de 

Piloersemaborg. Echter, deze informatie is vaak als een klein onderdeel 

van een groter onderzoek naar een ander onderwerp, bijvoorbeeld naar 

borgen in de Ommelanden, of naar het landschap van het Middag-

Humsterland. Zo is in meerdere boeken een aantal pagina’s over de borg 

geschreven. Veelal bevatten deze boeken dezelfde informatie.  

Van drie families die de borg in het bezit hebben gehad zijn 

stamboomboeken beschikbaar die genealogisch onderzoek bevatten. 

Piloersema was van 1567 tot 1699 in het bezit van de familie De 

Mepsche. Blaauw heeft genealogisch onderzoek gedaan naar deze tak van 

de familie De Mepsche, hetgeen resulteerde in het boek ‘De Mepsche: hun 

wortels en stamboom’.15 In 1699 wordt Piloersema gekocht door de familie 

Bos. Het nageslacht van deze familie, de familie Boelens, verkocht de 

borg in 1837 aan de familie Wieringa (later geschreven als Wierenga). 

Boelens & Nienhuis hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de familie 

Boelens. Dit is terug te vinden in de twee delen van ‘Boelens: een RK 

Groninger familie met een grote Bossche tak’.16 De laatste en meest recente 

eigenaar van de borg was de familie Wierenga. De familiecommissie heeft 

in samenwerking met mevrouw (Corrie) Jonkmans-Oosterhoff het boek 

‘Stamboom van Tun van Besperd: Het nageslacht van Tonnis Bartelds Wieringa en 

Saakje Watzes Noord’ uitgegeven.17  

 
12 Delvigne 2008. 
13 Wiersma 2021; Delvigne 2008; Schroor et al., 2007; Schroor 1998. 
14 Miedema 1983. 
15 Blaauw 2011. 
16 Boelens & Nienhuis 2006. 
17 Familiecommissie Wieringa/Wierenga & Jonkmans-Oosterhoff 1984. 
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In opdracht van de Groninger Borgen Stichting werd een archeologisch 

vooronderzoek gedaan naar het voormalige borgterrein van Piloersema.18 

Hieruit blijkt dat het gaat om een in één keer opgeworpen verhoging, een 

zogenaamd podium, in plaats van een keer op keer opgehoogde 

verhoging, een wierde. Ook wordt een datering gegeven van de 

voormalige borg: dertiende- of veertiende-eeuws. Deze datering is een 

stuk preciezer dan de datering van Miedema, die aangaf tussen 800 en 

1400 na Chr. 

De stichting Wierenga van Hamsterborg liet weten dat het huisarchief 

niet eerder is bekeken met het doel om de geschiedenis van de borg in 

meer detail te achterhalen. Dit is een indicatie dat deze informatie nog 

niet eerder is gebruikt, waardoor deze wellicht nieuwe inzichten kan 

geven over Piloersema. Samenvattend kun je zeggen dat een 

samenhangend en overzichtelijk onderzoek specifiek gericht op de borg 

Piloersema ontbreekt tot op heden.  

 

  

 
18 Bakker 2006. 
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1.3 Probleemstelling 

Zoals eerder gemeld is er al veel onderzoek gedaan naar de borgen in 

Groningen. Delen van deze studies gaan grotendeels in op de 

geschiedenis van de borg Piloersema, in de zin van belangrijkste of meest 

prominente eigenaren en grote veranderingen in de bouwgeschiedenis 

van de borg. Over de bewonersgeschiedenis van Piloersema, in het 

bijzonder tijdens het gebruik als boerderij, is weinig gepubliceerd. Door 

dit aspect te onderzoeken zal meer duidelijk worden over de dubbele 

functie van de borg. Daarnaast ontbreekt een studie over de locatiekeuzes 

van borgen in de provincie Groningen. Door middel van dit onderzoek 

zal worden getracht de landschappelijke ligging van Piloersema te 

verklaren. Hierbij zal worden gekeken naar het fysieke landschap en het 

cultuurlandschap. De ruimtelijke opbouw van de borgterreinen is 

grotendeels onbekend gebied. Uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de 

korte vermeldingen van de aanwezigheid van een huis en tuin in de 

verkoopakten, verder is er niet veel informatie beschikbaar. Deze 

kennislacunes die deels gelden voor alle borgen in Groningen en deels 

specifiek voor Piloersema zullen door middel van dit onderzoek voor de 

borg Piloersema worden gevuld. 

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

Dit onderzoek zal met name ingaan op de landschapshistorische 

(historisch-geografische) aspecten van de borg Piloersema. Het zal om 

die reden niet in veel detail ingaan op de bewoningsgeschiedenis. Echter, 

wanneer de bewoningsgeschiedenis relevant is, bijvoorbeeld voor het 

eigendom en de rechten van de borg, zal dit wel worden behandeld. Wat 

betreft de schaal, zal het landschap worden behandeld van groot naar 

klein. Dit houdt in dat in het kort het ontstaan van de noordwestelijke 

kust van Groningen zal worden behandeld, waarna het Middag-

Humsterland en daarna Noorderham en de directe omgeving van 

Piloersema in meer detail wordt behandeld.  

Wat betreft de tijd zal de nadruk liggen op de periode dat de huidige borg 

aanwezig was, dat wil zeggen de periode vanaf het einde van de 16e 

eeuw.19 Door middel van beschikbaar archeologisch onderzoek waaruit 

naar voren is gekomen dat de voormalige borg stamt uit de 13e of 14e 

eeuw en archiefmateriaal is het mogelijk om verder terug te gaan in de 

tijd tot in ieder geval de eerste vermelding van Piloersema in 1521.20 Er 

zal voornamelijk gekeken worden naar de 16e tot 20e eeuw. 

  

 
19 Bakker 2006, p. 7. 
20 Bakker 2006, p. 18; GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 40, regest 288; GrA. 
Toegangsnr. 619, inv.nr. 40, regest 289. 
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

In dit onderzoek zal worden geprobeerd om de vraag die is gesteld vanuit 

het bestuur van de stichting Wierenga van Hamsterborg te 

beantwoorden. Dit zal worden gedaan met behulp van twee 

onderzoeksthema’s. Het eerste onderzoeksthema dat behandeld zal 

worden is de landschappelijke ligging en locatiekeuze van de borg. Op 

regionale schaal zal gekeken worden naar het Middag-Humsterland als 

geheel, en op lokale schaal naar Noorderham en de directe omgeving van 

de borg. Het tweede onderzoeksthema gaat in op de ruimtelijke opbouw 

van het borgterrein, zowel die van het voormalige borgterrein ten zuiden 

van de huidige borg als die van het huidige borgterrein. Hierbij zal 

gekeken worden naar de kenmerken, onderdelen en functies van de 

terreinen en de rechten die bij een borg hoorden. De deelvragen per 

onderzoeksthema zijn als volgt: 

Onderzoeksthema A: De landschappelijke ligging en locatiekeuze van de borg 

Vraag A1: Hoe is de borg ‘Piloersema’ gesitueerd in het fysisch-

geografische landschap van het Middag-Humsterland en 

Noorderham? 

Vraag A2: Hoe is de borg ‘Piloersema’ gesitueerd in het 

historische cultuurlandschap van de polder ‘Noorderham’ en 

omgeving? 

Vraag A3: Welke landschappelijke elementen hebben invloed 

hebben gehad op de locatiekeuze van de borg ‘Piloersema’? 

Onderzoeksthema B: De ruimtelijke opbouw en het gebruik van het borgterrein 

Vraag B1: Wie zijn de vroegere eigenaren van Piloersema 

geweest?  

Vraag B2: Welke rechten behoorden vroeger bij deze borg?  

Vraag B3: Wat kan uit terreinkenmerken en archeologische 

gegevens worden afgeleid over de middeleeuwse voorganger 

(borg en borgterrein) van de huidige borg?  

Vraag B4: Uit welke onderdelen bestond het latere borgterrein 

vanaf de aanleg tot nu, wat waren de kenmerken van deze 

onderdelen, welke functie hadden ze en hoe werden deze 

genoemd?  

Vraag B5: Hoe functioneerde het boerenbedrijf, en welke rol 

heeft het boerenbedrijf gespeeld in het behoud van de borg? 
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 

Om de deelvragen van de onderzoeksthema’s te kunnen beantwoorden 

zal gebruik worden gemaakt van primaire en secundaire bronnen. Deze 

zullen door middel van verschillende onderzoeksmethoden worden 

geraadpleegd/gebruikt. 

Door middel van archiefonderzoek in de Groninger Archieven en in het 

huisarchief van Piloersema zal archiefmateriaal worden geraadpleegd, 

hieronder valt naast geschreven materiaal ook beeldmateriaal zoals 

historische foto’s en tekeningen. Waar de Groninger Archieven een 

digitale database heeft om zo relatief eenvoudig informatie op te sporen 

met betrekking tot dit onderzoek, is dit voor het huisarchief een stuk 

ingewikkelder. Het huisarchief is niet systematisch gearchiveerd en 

gecatalogiseerd. Dit maakt het een stuk ingewikkelder om relevante 

informatie te vinden. Zoals eerder vermeld, is het huisarchief nog nooit 

gebruikt voor onderzoek, hetgeen zou kunnen betekenen dat er nieuwe 

inzichten over Piloersema naar voren komen. Naast archiefmateriaal zijn 

er nog meer primaire bronnen.  

De tweede primaire bron die gebruikt zal worden is kaartmateriaal. Het 

zal hier voornamelijk gaan om digitale bestanden van zowel historisch 

kaartmateriaal, als recent kaartmateriaal. Voorbeelden van historisch 

kaartmateriaal zijn onder andere de kaarten die aan het begin van de 18e 

eeuw zijn gemaakt voor het in kaart brengen van de provincielanden en 

-plaatsen (voormalige kloostergoederen), en de Topografische Militaire 

Kaart (TMK) die halverwege de 19e eeuw. Voorbeelden van recent 

kaartmateriaal zijn onder andere hoogtekaarten, bodemkaart en de 

Archeologische Monumentenkaart (AMK). De digitale kaarten zullen 

met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (ArcGIS PRO) 

worden verwerkt voor dit onderzoek.  

Andere primaire bronnen zijn toponiemen en veldnamen, deze kunnen 

afkomstig zijn uit archiefmateriaal, kaartmateriaal of literatuur. Beide 

bronnen kunnen helpen om inzicht te krijgen in het historische landschap 

en het historische gebruik van het land. 

Door middel van literatuuronderzoek zullen de secundaire bronnen 

worden gebruikt. Deze secundaire bronnen zullen grotendeels bestaan 

uit literatuur in de vorm van boeken. Daarnaast zullen archeologisch 

onderzoek van de voormalige borglocatie en genealogische onderzoeken 

van de bewoners van de Piloersemaborg hier onder vallen. 

  



17 
 

HOOFDSTUK 2. LANDSCHAPPELIJKE 

LIGGING EN LOCATIEKEUZE VAN 

PILOERSEMA 

2.1 Inleiding en vraagstelling 

Wanneer je de stad Groningen in noordwestelijke richting verlaat, op weg 

naar de borg Piloersema, volg je de Friesestraatweg. De 

nieuwbouwwijken Reitdiep en Gravenburg maken snel plaats voor een 

open grasrijk landschap, met hier en daar een eenzame boerderij of een 

groepje huizen. Tegenwoordig word je om het dorp Aduard heen geleid, 

waar de doorgaande weg je voorheen door het centrum van Aduard 

leidde. Dus neem je bij Nieuwklap de afslag richting het noorden, om het 

Aduarderdiep te volgen tot het Van Starkenborghkanaal. Ter hoogte van 

Aduarder Voorwerk wordt dit kanaal overgestoken, en begeef je je in het 

oudste cultuurlandschap van Nederland: het Middag-Humsterland.  Je 

volgt nu de Sietse Veldstraweg. Die weg ligt iets hoger dan de omliggende 

graslanden en kronkelt door het landschap: je rijdt over een oud dijktracé. 

De weg is aan de noordkant met bomen beplant. En als je naar het zuiden 

kijkt, zie je een muur van bomen langs het Van Starkenborghkanaal. De 

rechte sloten worden afgewisseld door kronkelende waterlopen als 

afscheiding tussen de percelen. Waar de Lageweg zich bij de Sietse 

Veldstraweg voegt is een kleine verzameling huizen die samen het 

gehucht Tolhek vormen. Vanaf de Sietse Veldstraweg kijk je op de 

Lageweg neer, toch ligt ook deze weg hoger dan het omliggende 

landschap. Aan de linkerzijde loopt een brede waterloop, aan de 

rechterzijde een smalle sloot. De brede waterloop is een overblijfsel van 

de Hamstertocht.  

 

Afbeelding 1. Slingerende Lageweg als zuidgrens van Noorderham. 

Wanneer je je weg weer vervolgt richting het noorden, zie je links en 

rechts eilandjes van bomen die boerderijen beschermen tegen de wind. 

Voordat je het plaatsnaambord van het dorp Den Ham bent gepasseerd 

zie je aan je linkerhand een lint van bebouwing, waaronder een kerkje, 

omringd door bomen.  
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Afbeelding 2. Het kerkje van Den Ham beschermd tegen de wind door bomen. 

Na het passeren van het plaatsnaambord, vormt een gesloten rij huizen 

aan de rechterkant op gelijke hoogte met de weg, het dijkdorp gedeelte 

van Den Ham. In de weide omgeving is dit het enige dijkdorp. Nadat de 

lintbouwing aan de linkerhand, zich aansluit op de Sietse Veldstraweg, 

kun je weer ver kijken over de graslanden. In de verte loopt het flauwtjes 

omhoog en zie je bomen met daarbovenuitstekend de kerktoren van 

Noordhorn. Linksvoor doemt een strakke bomenrij op: de 

laanbeplanting van de borg Piloersema. Aan het begin van de oprijlaan 

staat een open hek, waarna de kaarsrechte oprijlaan je naar de borg 

Piloersema leidt. 

 

Afbeelding 3. De ree/oprijlaan van Piloersema met hoge laanbeplanting. 
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Afbeelding 4. De ree/oprijlaan van Piloersema vanaf de Sietse Veldstraweg. 

In dit hoofdstuk wordt de landschappelijke ligging van de borg 

‘Piloersema’ behandeld. Piloersema is gelegen in het Nationaal 

Landschap Middag-Humsterland, in de polder Noorderham. Aan de 

hand van de landschappelijke ligging wordt getracht om een verklaring 

voor de locatiekeuze te geven en zo de deelvraag hierover te 

beantwoorden: Welke landschappelijke elementen hebben invloed 

hebben gehad op de locatiekeuze van de borg ‘Piloersema’? Dit zal 

worden gedaan met behulp van twee deelvragen. De eerste vraag zal 

ingaan op de ontstaansgeschiedenis van Middag-Humsterland, het 

fysisch-geografische landschap: Hoe is de borg ‘Piloersema’ gesitueerd in 

het fysisch-geografische landschap van het Middag-Humsterland en 

Noorderham? De tweede vraag zal ingaan op lokale veranderingen in het 

landschap rondom Piloersema, door de aanwezigheid en het gebruik van 

mensen: Hoe is de borg ‘Piloersema’ gesitueerd in het historische 

cultuurlandschap van de polder ‘Noorderham’ en omgeving?  
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Afbeelding 5. De ligging van de borg Piloersema in het nationaal landschap Middag-Humsterland en de polder Noorderham. 
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2.2 Fysische geografie 

Om het karakter van het landschap rond de borg Piloersema te kunnen 

bepalen wordt in deze paragraaf gekeken welke natuurlijke processen het 

landschap hebben gevormd, en ook in hoeverre deze sporen nu nog te 

herkennen zijn in het landschap.  

Hoofdlijnen van de fysische geografie van de regio Middag-

Humsterland 

Tijdens de één na laatste ijstijd – het Saalien – is door het ijs een 

keileemrug gevormd waarop tegenwoordig de dorpen Noordhorn en 

Zuidhorn liggen. Aan het einde het Saalien is na het smelten van het ijs 

een glaciaal dal ontstaan: de Oer-Hunze. Piloersema ligt aan de rand van 

dit glaciale dal. Aan het einde van de laatste ijstijd – het Weichselien – 

was de Oer-Hunze nog kenmerkend in het landoppervlak. Het dal is na 

de laatste ijstijd echter opgevuld met wadzand en klei, aangevoerd vanaf 

de zee.21 De keileemrug van Noordhorn steekt nog steeds zo’n 5 meter 

boven de omgeving uit. 

 

Afbeelding 6. Pleistocene dieptekaart van de Oer-Hunze, met daarop Middag-

Humsterland, Noorderham, en Piloersema aangeduid. 

  

 
21 Wiersma 2021, p. 15. 
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Op de dwarsdoorsnede zijn de keileemrug van Noordhorn en de Oer-

Hunze duidelijk te herkennen (roze, licht- en donkeroranje). Tijdens de 

laatste ijstijd – toen Nederland een poolwoestijn was – is er dekzand 

afgezet (drie tinten geel). Op de meeste plekken in dit oude 

kwelderlandschap is deze laag zand verdwenen door later aangevoerd 

sediment vanaf zee. Dit dekzand komt boven op de keileemrug wel voor 

tot op het maaiveld. Het dal van de Oer-Hunze is vervolgens in het 

Holoceen opgevuld met sediment van de zee: wadzand en klei (licht- en 

donkergroen). Ter hoogte van Piloersema is onder het kleipakket nog wat 

veen aanwezig (bruin). 

 

 

Afbeelding 7. Dwarsdoorsnede Noorderburen – Piloersema – Fransum. 
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De vorming van het landschap zoals we het nu zien begon circa 5000 

voor Chr.. De Hunzeboezem – die de loop van de Oer-Hunze volgde –

werd door de afzetting van sediment van zee, vanaf omstreeks 5000 voor 

Chr. minder dominant. De situatie rond 1500 voor Chr. was het begin 

van een lichtglooiend en vruchtbaar kwelderlandschap. Dit 

kwelderlandschap breidde zich vanaf 500 voor Chr. steeds verder uit 

richting het noorden. Rond het begin van de jaartelling was de 

Hunzeboezem bijna volledig dichtgeslibd. De Lauwers begon toen een 

steeds belangrijkere rol te spelen in de vorming van het landschap. Deze 

begon als een getijdenrivier, maar breidde zich tijdens stormvloeden snel 

uit. Hierbij verdween reeds in cultuur gebracht land in de zee.22 

Vermoedelijk heeft de aanwezigheid van mensen in het gebied – in de 

vorm van zoutwinning en veenontginning – het land kwetsbaar gemaakt 

en daarmee de uitbereiding van de Lauwers bevorderd. Het gaat hierbij 

waarschijnlijk niet om één grote eenmalige inbraak die de Lauwerszee 

heeft gevormd, maar om een langdurig proces.23 

 

Afbeelding 8. Dichtslibben van de Hunzeboezem en het ontstaan van de Lauwerszee. 

Gebieden met kwelders en kwelderwallen 500 voor Chr., 250 voor Chr. en 100 na Chr.. 

De activiteit van de zeearmen van de Lauwerszee leidden tot het ontstaan 

van het eiland Humsterland en het schiereiland Middag (Afbeelding 9: 

800 en 1250 na Chr.). Tussen 800 en 1250 na Chr. veranderde de situatie 

van Noorderham. Omstreeks 800 na Chr. was Noorderham nog een 

kwelder en getijdenzone die aan de oostkant werd gescheiden van Middag 

door de Kliefsloot (Oude Tocht) (1), aan de westkant gescheiden van de 

keileemrug – waarop Noordhorn tegenwoordig ligt – door de Oude Riet 

(2). Aan de zuidkant liep een waterloop tussen de Oude Tocht en de 

 
22 Wiersma 2021, p. 16. 
23 Zomer 2016, p. 53. 
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Oude Riet. Rond 1250 was de waterloop aan de zuidkant van 

Noorderham verdwenen, en aan de noordkant is een nieuwe overloop 

(getijdenzone) tussen de Oude Tocht en de Oude Riet ontstaan. Mogelijk 

is Noorderham in deze periode tijdelijk een (schier)eilandje geweest. Een 

andere verandering is die van van getijdenzone naar kwelderwal. Waar 

Noorderham eerst een getijdenzone was, en later een kwelder, is het in 

1250 een bedijkte kwelderwal in plaats van een bedijkte kwelder. Dit 

betekent dat Noorderham tussen 800 en 1250 na Chr. eerst van een 

getijdenzone en kwelder is veranderd in een kwelderwal en dat daarna pas 

daarna de bedijking heeft plaatsgevonden. De verandering van kwelder 

naar kwelderwal is mogelijk te verklaren door de toegenomen dynamiek 

van de Lauwerszee die in deze periode een belangrijke rol speelde. Hierbij 

werd meer sediment afgezet in het achterland via onder andere de Oude 

Tocht (1) en de Oude Riet (2). Dichtbij getijdegeulen werd vaak meer 

zandig materiaal afgezet, waardoor na verloop van tijd een kwelderwal 

kon ontstaan. De Oude Riet speelde waarschijnlijk een belangrijkere rol 

in deze sedimentafzetting dan de Oude Tocht. De Oude Tocht was een 

zijarm van een zeearm en functioneerde waarschijnlijk voornamlijk als 

uitwatering van het achterland, terwijl de Oude Riet een echte zeearm 

was. 

 

Afbeelding 9. Paleogeografische kaarten van 1500 voor Chr., 500 voor Chr., 800 na Chr. 
en 1250 na Chr.. 
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Lokale fysische geografie van Noorderham en omgeving 

Wanneer we kijken naar de geomorfologische opbouw van Noorderham 

en omgeving vallen de volgende dingen op. Het merendeel van 

Noorderham ligt op een oeverwal van de Oude Tocht en Oude Riet. Het 

huidige en het voormalige borgterrein (rode stip ten zuidoosten van 

Piloersema) liggen beide op deze overwal (kwelderwal), ongeveer in het 

midden tussen de voormalige loop van de Oude Tocht en de Oude Riet. 

Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van een kwelderwal van belang 

is geweest voor de locatiekeuze van Piloersema. Een natuurlijk 

verhoogde ligging was gunstig tijdens overstromingen. Daarnaast waren 

de omliggende landerijen mogelijk ook beter bruikbaar door een 

voordeligere grondwaterstand.  Het zuidwestelijke deel van Noorderham 

is een vlakte van getij-afzettingen: een kwelder. De verdwenen zuidelijke 

overloop tussen de Oude Tocht en Oude Riet is nog goed te herkennen 

aan de zuidgrens van Noorderham. Hier volgt de grens de loop van een 

zeeboezemvlakte en een getij-kreekbedding, een relatieve laagte in 

vergelijking met Noorderham. Opvallend zijn de smalle kronkelende 

lijnen (getij-kreekbeddingen), hier liepen toen de zee nog vrij spel had 

prielen Daarnaast zijn er meerdere kleine wierden aangeduid, dit in 

tegenstelling tot de bodemkaart. Het gaat hier om huiswierden. Over de 

ligging van de wierden wordt verder ingegaan in paragraaf 2.4. Ook de 

keileemrug van Noordhorn valt op, en staat aangeduid als 

grondmorenerug. 

 

Afbeelding 10. Geomorfologische kaart Noorderham. 
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Wanneer we kijken naar de bodemkaart blijkt dat Noorderham volledig 

bestaat uit poldervaaggronden, deels knippig, deels kalkarm en voor een 

klein deel– aan de westkant – kalkrijk. Het huidige borgterrein ligt op een 

eilandje van knippige poldervaaggronden, omgeven door kalkarme 

poldervaaggronden. Grenzend aan de westkant van Noorderham is de 

voormalige bedding van de Oude Riet. Deze poldervaaggronden 

onderscheiden zich van de poldervaaggronden in de Noorderham polder 

door de aanwezigheid van kalk. Opvallend is dat in de voormalige 

bedding van de Oude Tocht geen kalkrijke poldervaaggronden zijn zoals 

bij de Oude Riet wel het geval is. In plaats daarvan zijn hier kalkarme 

poldervaaggronden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 

Oude Tocht – als zijarm van een grotere zeearm – voornamelijk 

functioneerde als uitwatering van het achterland, en daarmee kalkarm 

sediment uit het achterland afzette, terwijl de Oude Riet functioneerde 

als zeearm en daarmee kalkrijk sediment vanaf zee meevoerde en afzette. 

De keileemrug waarop Noordhorn is gelegen onderscheidt zich van de 

omgeving door de eerdgronden (zand) in plaats van poldervaaggronden 

(klei). En er zijn geen grote (dorps)wierden in Noorderham. 

 

Afbeelding 11. Bodemkaart van de polder Noorderham en directe omgeving. 
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Conclusie 

De oudste sporen die nog te herkennen zijn in het landschap in de 

omgeving van Piloersema stammen uit de één na laatste ijstijd: de 

keileemrug van Noordhorn. Het dal van de Oer-Hunze die in dezelfde 

periode werd gevormd is door de jaren heen opgevuld met klei en 

wadzand. Op de locatie van Piloersema bevond zich eerst een 

getijdenzone, dit veranderde in een kwelder, welke door de werking van 

de zeearmen veranderde in een kwelderwal. Deze natuurlijk verhoogde 

ligging is waarschijnlijk één van de redenen geweest voor de locatiekeuze 

van Piloersema. Mogelijk is Noorderham in de periode tussen 800 en 

1250 na Chr. een tijd een (schier)eilandje geweest. Met de bedijking van 

de regio zette de mens een grote stempel op het landschap, dat tot dan 

toe onderhevig was aan veranderingen. De bedijkingsgeschiedenis zal in 

de volgende paragraaf worden behandeld. 
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2.3 Bedijkingsgeschiedenis 

In de periode van de eerste bewoning van Middag-Humsterland stonden 

de woningen veilig op wierden. De kwelder werd gebruikt voor 

begrazing. Door middel van lage zomerdijkjes – aansluitend aan de 

wierden – kon voedsel verbouwd worden voor de eigen 

voedselvoorziening. Deze lage zomerdijkjes waren het begin van de 

eerste bedijkingen in Middag-Humsterland. Maar wat was de volgorde 

van de bedijkingen, welke effecten had de bedijking op zowel de binnen- 

als buitendijkse gebieden, en wat zien we hiervan nog terug in het 

landschap? 

Regionale bedijkingsgeschiedenis van Middag-Humsterland 

De regionale bedijkingsgeschiedenis van Middag-Humsterland zal 

behandeld worden in drie fases: de situatie tot omstreeks 1250, 1500 en 

1850. In de volgende paragraaf zal in meer detail worden ingegaan op de 

lokale bedijkingsgeschiedenis van Noorderham, en daarmee de invloed 

die deze veranderingen mogelijk hebben gehad op Piloersema. 

 

Afbeelding 12. Situatieschets van dijken en waterlopen vanaf 1100 tot 1250. 

De eerste fase betreft de aanleg van de eerste grote aaneengesloten 

ringdijken in de 12e eeuw tot circa 1250. Het natuurlijk gevormde 

landschap met bewoning op wierden bestond uit twee eilanden, Middag 

en Humsterland. Deze eilanden zijn in de 12e eeuw beide volledig bedijkt. 

Zoals te zien is bij (1) en (2) ontbreken er grote stukken dijk op de kaart. 

Dit is mogelijk veroorzaakt door latere aanleg van nieuwe stukken dijk, 

en deze hebben daardoor een jongere datering. De exacte locatie van de 

originele dijk is moeilijk te herleiden, al lijkt het voor Humsterland 

waarschijnlijk dat deze de loop volgt zoals te zien is op de situatieschets 
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tot 1850 (Afbeelding 14). En voor Middag de loop volgt zoals op de 

situatieschets tot 1500 (Afbeelding 13).  De dijk aangeduid met (3) is 

hoogstwaarschijnlijk verkeerd gedateerd, waarschijnlijker is dat deze 

tegelijkertijd met het hergraven van een deel van de Hunze/Reitdiep is 

aangelegd. 

Het klooster in Aduard werd in 1192 gesticht, de ringdijk rondom Aduard 

stamt met zekerheid uit de periode vóór 1250. Waarschijnlijk is deze 

ringdijk aangelegd na de stichting van het klooster, dat wil zeggen in de 

eerste helft van de dertiende eeuw. Na de aanleg van de ringdijken stopte 

de natuurlijke ophoging van Aduard, Middag en Humsterland, dit in 

tegenoverstelling tot Noorderham, waar aan de oostzijde de Oude Tocht 

(Kliefsloot) stroomde. En aan de westkant de Oude Riet. Deze 

waterlopen die in directe verbinding stonden met de zee, zorgden voor 

sediment afzetting, en daarmee natuurlijke ophoging van de buitendijkse 

gebieden. Deze hoogteverschillen zijn vooral duidelijk waarneembaar aan 

de noord-, zuid- en westkant van Humsterland en aan de noord- en 

oostkant van Middag. 

 

Afbeelding 13. Situatieschets van dijken en waterlopen vanaf 1250 tot 1500. 

In de tweede bedijkingsfase, tot 1500, zijn er met name grote 

veranderingen aan de zuidkant van Middag en Humsterland opgetreden. 

Belangrijke veranderingen zijn onder andere de afsluiting van de Oude 

Tocht en de afsluiting van de Oude Riet. De Oude Tocht – ook wel 

Kliefsloot genoemd – werd in 1489 aan de noordkant van Middag en 

Humsterland (3) definitief afgesloten van de zee door aanleg van de 

Kliefdijk. Hiermee waren Middag en Humsterland weer met elkaar 

verbonden. De Oude Riet daarentegen werd toen op lokaal niveau 

afgesloten van de werking van de zee. Eerst werd ter hoogte van 
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Noorderburen, een dwarsdijk (1) aangelegd. Deze dwarsdijk – de 

Hornerdijk – die vanaf de ringdijk van Humsterland aansluit op de 

keileemrug waarop Noordhorn en Zuidhorn zijn gelegen, werd in 1453 

aangelegd. Dat ook in de naam van de dijk ‘horn’ voorkomt kan worden 

verklaard. ‘Horn’ (Gronings) betekent hoek of uithoek in het 

Nederlands.24 Volgens van Berkel en Samplonius verwijst ‘horn’ naar een 

uitspringende bocht of hoek.25 Enkele jaren later, in 1457, wordt de Oude 

Riet even ten zuidwesten van de Hornerdijk opnieuw afgesloten, ditmaal 

door de aanleg van de Balmahuizerdijk (2). Naast de afsluiting van de 

twee waterlopen – Oude Tocht en Oude Riet – wordt ook Noorderham 

bedijkt. Dit wordt in meer detail behandeld in de lokale 

bedijkingsgeschiedenis. 

 

Afbeelding 14. Situatieschets van dijken en waterlopen vanaf 1500 tot 1850. 

In de derde bedijkingsperiode, tot 1850, zijn met name grote 

veranderingen zichtbaar aan de noordkant van Middag en Humsterland. 

Hierbij werden de kwelders van het Reitdiep in 1794 bedijkt, zodat deze 

gebruikt kunnen worden als bouw- of weiland. Andere opvallende 

veranderingen waren het verdwijnen van het Middagsterriet (3), de Oude 

Tocht en de Oude Riet. Deze werden niet meer als hoofdwaterlopen 

beschouwd. Een deel van het Reitdiep (Hunze) werd in 1629 hergraven 

(2) en bedijkt, en verloor hiermee over deze lengte zijn meanderende 

karakter. De Oude Riet werd in 1570 definitief afgesloten ter hoogte van 

Kommerzijl (1) middels en sluis of zijl zoals de naam Kommerzijl al 

aangeeft. Het zuidelijke deel krijgt de naam Kommerzijlsterdiep, en volgt 

een zijarm van de Oude Riet. Ten noorden van Kommerzijl heet de 

 
24 Boeles 2022. 
25 van Berkel & Samplonius 2018. 
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waterloop Kommerzijlsterriet. Dit staat dan nog in verbinding met de 

zee, tot de afsluiting van het Reitdiep te hoogte van Zoutkamp, in de 

periode 1885-1887. Vanaf dat moment heeft geen van de dijken die 

zichtbaar zijn op de afbeeldingen nog een zee-kerende functie. 

 

Lokale bedijkingsgeschiedenis van Noorderham 

Ook voor deze lokale bedijkingsgeschiedenis geldt weer dat er twee 

verklaringen kunnen zijn voor de laaggelegen delen. De eerste verklaring 

is dat ter plekke een voormalige waterloop ligt waarin weinig afzetting 

heeft plaatsgevonden. De tweede verklaring is het principe van 

opslibbing buitendijks, waardoor het eerst bedijkte gebied lager ligt dan 

zijn omgeving, terwijl op het moment van de bedijking, dit 

hoogstwaarschijnlijk het hoogstgelegen (onbedijkte) deel was. 

 

Afbeelding 15. Bedijkingsgeschiedenis van Noorderham (Piloersema) en omgeving. 

Met de aanleg van de ringdijken van Middag en Humsterland in de 12e 

eeuw startte de bedijkingsgeschiedenis van Noorderham en omgeving. 

Het klooster van Aduard werd in 1192 gesticht op een wierde. Hierna 

werd een ringdijk rondom Aduard gelegd, de Aduarderringdijk. De groei 

van het klooster betekende de behoefte aan meer bedijkt land dicht bij 

het klooster, voor gebruik als bouw- en weiland. Zuiderham werd bedijkt, 

met aan de noord- en oostzijde, de Zuiderhamdijk, en aan de westzijde 

de Spanjaardsdijk. In 1828 werd het volgende over de Spanjaardsdijk 

geschreven: “de Spanjer dyk, welke door het Westelyke gedeelte van den Ham, van 

het Zuiden naar het Noorden tot aan ter Horn onder Oldehove ter lengte van nagenoeg 

drie Ned: mylen zich uitstrekt en langs de geheelelengte ter hoogte van één el en twee 
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palmen boven het maaiveld.".26 Deze dijk stak dus ongeveer 90 centimeter 

boven het maaiveld uit. Tegenwoordig steekt de Spanjaardsdijk (inclusief 

de weg) ter hoogte van Noorderham circa 60 centimeter boven het 

maaiveld (van Noorderham) uit. 

Het zuidelijke deel van Noorderham – tot de Oude Dijk – volgde later. 

Deze dijk was tevens een noordgrens van het grote grondbezit van het 

klooster van Aduard. Opvallend is dat er in Zuiderham en het zuidelijke 

deel van Noorderham geen uithof is gesticht door het klooster van 

Aduard, terwijl er binnen een straal van 2 kilometer ten noorden, oosten 

en zuiden van het klooster vijf uithoven waren.27 Waarschijnlijk is na de 

bedijking van het zuidelijke deel van Noorderham, de Oude Dijk 

verlengd tot aan Noorderslachte. Hiermee werd de Oude Riet afgesloten, 

en kon ook dit land in gebruik worden genomen. In 1453 werd de Oude 

Riet ten noorden van Noorderburen afgesloten met de Hornerdijk. 

Hiermee werd actieve afzetting van sediment ten westen van Piloersema 

beëindigd.  

In de 14e eeuw werd een dwarsdijk gelegd in de Oude Tocht, ter hoogte 

van Aduard, die vanaf de Aduarderringdijk aansloot op de 

Middagsterdijk, waarna in 1382 de Reilandjesdijk volgde. 

Hoogstwaarschijnlijk werd de westelijke dijk van Reilandjes daarna 

verlengd tot de Zuiderhamdijk, en vormde zo een nieuwe dwarsdijk in de 

Oude Tocht. Wat volgde was een nieuw stuk bedijkte kwelder ten 

noordwesten van Reilandjes. Deze nieuwe polder bood wederom de 

mogelijkheid om een nieuwe dwarsdijk in de Oude Tocht te maken, die 

aansloot op de Hamsterdijk. Zoals in de vorige paragraaf al is uitgelicht, 

werd in 1489 de Oude Tocht helemaal afgesloten aan de noordgrens van 

Middag en Humsterland met de Kliefdijk.  

De overlopen tussen de Oude Riet en de Oude Tocht resulteerden in 

opslibbing van de Oude Tocht, door aanvoer van sediment vanuit de 

Oude Riet. Voor het klooster in Aduard was de Oude Tocht een 

essentiële waterloop voor zowel vervoer over water, als voor de afvoer 

van water uit de polders naar zee.28 De noordelijke overloop was 

waarschijnlijk de grootste van de twee, gebaseerd op de 

paleogeografische kaarten. Als de twee overlopen gelijktijdig hebben 

bestaan, is het voor het oplossen van de opslibbing van de Oude Tocht 

aannemelijk dat de noordelijke overloop gelijktijdig met de zuidelijke 

overloop is bedijkt. Dit zou betekenen dat het deel van Noorderham waar 

Piloersema in is gelegen, als laatste (van Noorderham) is bedijkt. 

Een andere optie zoals beschreven door Mol & Delvigne, is die van het 

in een keer aanleggen van een dijk vanaf de Aduarderringdijk naar de 

Humsterlanddijk. Hierbij zouden de Hamsterdijk en de oostelijke 

Zuiderhamdijk gelijktijdig zijn aangelegd, waarna de andere dijken van 

Zuider- en Noorderham volgden.29 Hiermee zou het probleem van de 

overlopen in één keer zijn opgelost. Hierbij moet wel vermeld worden 

dat de Noorderhamdijk, de Oude Dijk en de oost-west georiënteerde 

Zuiderhamdijk niet voorkomen in de door Mol & Delvigne voorgestelde 

bedijkingsgeschiedenis van Noorderham. 

Ongeacht de exacte bedijkingsvolgorde van Noorderham, kunnen we 

stellen dat het aannemelijk is dat Noorderham aan het einde van de 14e 

 
26 GrA. Toegangnr. 890, inv.nr. 6.2. 
27 Goudriaan 2021. 
28 Mol & Delvigne 2010, p. 169. 
29 Mol & Delvigne 2010, p. 169. 
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eeuw volledig was bedijkt. Wanneer we dan kijken naar de locatiekeuze 

van Piloersema, ervan uitgaande dat het voormalige borgterrein stamt uit 

de 13e of 14e eeuw, is het waarschijnlijk dat het voormalige Piloersema is 

gebouwd voordat Noorderham volledig was bedijkt.30 Zoals in de vorige 

paragraaf al is genoemd, was het als kwelderwal tussen de Oude Tocht 

en de Oude Riet al natuurlijk hoger gelegen. Daarnaast is het voormalige 

Piloersema op een podium gebouwd, ook na de volledig bedijking van 

Noorderham kan deze verhoogde ligging nog voordelig zijn geweest. De 

dijken waren namelijk niet heel hoog circa één meter, waardoor 

overstroming van bedijkte gebieden nog wel kon gebeuren.31 Een andere 

factor die waarschijnlijk heeft meegespeeld in de locatiekeuze van het 

voormalige Piloersema zijn de kloostergoederen van het klooster in 

Aduard. Het zuidelijke deel van Noorderham hoorde bij de 

kloostergoederen van Aduard, hier kon dus niet gebouwd worden op 

grond dat in eigen bezit was. Het huidige borgterrein stamt uit het begin 

van de 17e eeuw, en is niet gelegen op een podium. Door de aanleg van 

dijken in de Oude Tocht en Oude Riet verder richting de zee was de kans 

op overstroming van Noorderham aanzienlijk afgenomen. Dit is 

waarschijnlijk een belangrijke reden geweest voor de herbouw van 

Piloersema in het open veld, in plaats van op het al bestaande podium. 

De keuze voor herbouw vlak bij het voormalige borgterrein heeft 

mogelijk te maken met het makkelijke hergebruik van materiaal. 

Mogelijk heet het stuk dijk dat in het verlengde van de Spanjaardsdijk – 

vanaf de Noorderhamdijk – zorgde voor aansluiting op de 

Humsterlanddijk de Godekemaslachte. Op 10 november 1453 wordt de 

aanleg van een nieuwe dijk en het daarbij behorende onderhoud, schouw 

en rechtspraak behandeld. Dit wordt gedaan door de ingelanden van de 

Godekemaslachte op de Hormer uiterdijk. Slachte staat voor binnendijk 

en Hormer uiterdijk zou kunnen wijzen op de Hornerdijk, die in 

hetzelfde jaar werd aangelegd en daarmee een ‘uiterdijk’ – zee-kerende 

buitendijk – was. Het dijkrecht wordt onder andere verzegeld door Syado 

Jensema.32 In 1555 heeft Johan Weylis, vijf dijkboeken geschreven 

waarvan één voor Hiddo Jensema.33 Een register uit 1564, geschreven 

voor de schoonzoon van Hiddo Jensema – Johan de Mepsche – is 

waarschijnlijk een afschrift van het dijkboek uit 1555 van Hiddo Jensema. 

In 1599 is het register in het bezit van de zoon van Johan de Mepsche: 

Rempt de Mepsche.34 In 1621 heeft Johan de Mepsche dit register met 

extra toevoegingen in zijn bezit.35 In hoofdstuk 3 wordt de 

bezitsgeschiedenis van Piloersema behandeld. 

 

Conclusie 

De gebieden met de grootste bewoningsdichtheid – dorpswierden – 

werden als eerste bedijkt. Na de bedijking stopte de afzetting van 

sediment, en fossiliseerde het landschap. Bij gebrek aan dorpswierden, 

was Noorderham pas aan het einde van de 14e eeuw volledig bedijkt. 

Desondanks werd het voormalige Piloersema in de 13e of 14e eeuw 

gebouwd. Hierbij lag het wel op de natuurlijk verhoogde kwelderwal en 

werd het door een podium nog hoger boven het maaiveld geplaatst. Voor 

 
30 Bakker 2006, p. 21. 
31 Wiersma 2021, p. 23. 
32 GrA. Toegangsnr. 713, regest 2. 
33 GrA. Toegangsnr. 713, inv.nr. 2. 
34 GrA. Toegangsnr. 713 inv.nr. 3. 
35 GrA. Toegangsnr. 713 inv.nr. 5. 
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de herbouw van Piloersema in het begin van de 17e eeuw waren de 

zeearmen afgesloten, waardoor het niet nodig was om Piloersema te 

herbouwen op het bestaande podium. Dit betekent wel dat Noorderham 

relatief hoog ligt ten opzichte van de van de voormalige eilanden Middag 

en Humsterland. De bedijking heeft ook invloed gehad op de waterlopen, 

sommige zijn hergraven, andere afgesloten en in gebruik genomen als 

polder. In het landschap zijn nog steeds oude dijktracés te herkennen, en 

de hoogteverschillen als resultaat van de bedijkingen. 

  



35 
 

2.4 Historisch bewoningspatroon van Noorderham 

De bedijkingen zorgden voor grote veranderingen in het landschap en 

hadden zodoende ook invloed op de bewoning van Noorderham. Maar 

was er al bewoning in Noorderham voor de bedijking? Zo ja, hoe is dit 

bewoningspatroon veranderd na de bedijking? En wat zien we hiervan 

terug als we kijken naar Piloersema en het voormalige borgterrein? Deze 

vragen zullen in de komende paragrafen besproken worden. 

Wierden 

In 1828 meldt Sipkes in het schoolmeesterrapport van Den Ham dat er 

naast de ‘Spanjer dyk’ geen “wierden warven, essen of hoogten zyn”.36 Hiermee 

bedoelt hij waarschijnlijk geen dorpswierden. Zoals blijkt uit de 

bodemkaart van Middag-Humsterland zijn er in Noorderham geen 

(dorps)wierden, dit in tegenstelling tot de rest van Middag-Humsterland.  

Op de geomorfologische kaart van Noorderham worden wel wierden 

aangegeven, elf om precies te zijn, onder nummer 9 bevindt zich ook nog 

een wierde (afb. 17).  

 

Afbeelding 16. Bodemkaart van het Middag-Humsterland met daarop Noorderham en 
Piloersema aangeduid. 

Uit het archeologisch onderzoek van het voormalige borgterrein komt 

naar voren dat die voorganger van Piloersema niet op een huiswierde 

stond. In plaats daarvan gaat het om een in één keer opgeworpen 

podium.37 Op basis van deze informatie, in combinatie met de informatie 

bij nummer 4 ‘huisplaats, onverhoogd’, zal de term ‘huisplaats, 

onverhoogd’ worden beschouwd als een eenmalige ophoging voor het 

bouwen van een huis (afb. 17). Dit in tegenstelling tot een wierde die 

meer dan één keer werd opgehoogd. 

Wanneer we de wierden zoals aangegeven op de geomorfologische kaart 

optellen bij de huiswierden en huisplaatsen op de archeologische 

monumentenkaart komt dit uit op een totaal van 17 huiswierden en podia 

in Noorderham. Hierbij is nummer 3 buiten beschouwing gelaten, 

Piloersema is namelijk niet gebouwd op een huiswierde of podium. 

 
36 GrA. Toegangnr. 890, inv.nr. 6.2. 
37 Bakker 2006, p. 21. 



36 
 

Nummers 2, 4, 5, 7, 12 en 14 worden zowel op de geomorfologisch kaart, 

als op de archeologische monumentenkaart aangeduid als wierde. 

Als we meer in detail kijken naar de ligging van de wierden op de 

geomorfologische kaart zien we dat zeven – waaronder het voormalige 

borgterrein van Piloersema (nummer 4) – zijn gelegen op een ‘getij-

oeverwal’ de resterende vier wierden in Noorderham – waaronder de 

kerk van Den Ham (nummer 9) – zijn gelegen op een ‘vlakte van getij-

afzettingen’. Zowel het voormalige borgterrein van Piloersema, de kerk 

van Den Ham en de twee meest noordelijk gelegen wierden grenzen aan 

een ‘getij-kreekbedding, zee-erosiegeul’. Ook nummer 11 (huiswierde) en 

nummers 10 en 13 (huisplaats, onverhoogd) grenzen aan een ‘getij-

kreekbedding, zee-erosiegeul’. De aanwezigheid van deze – van nature 

lager liggende – ‘getij-kreekbedding’ heeft mogelijk een rol gespeeld bij 

de locatiekeuze voor het voormalige borgterrein van Piloersema in de 

vorm van aansluiting op het netwerk van waterlopen. Het is aannemelijk 

dat deze voormalige ‘getij-kreekbedding’ ook na de bedijking nog de 

functie van waterloop en waterweg heeft gehad. 

 

Afbeelding 17. Archeologische monumenten in Noorderham. (3) Piloersema, (4) 
voormalig borgterrein, (9) kerk van Den Ham. 
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Op basis van dateringsgegevens van de Archeologische 

Monumentenkaart zijn op de locatie van de kerk (nummer 9) de oudste 

bewijzen van gebruik – niet met zekerheid bewoning – gevonden, deze 

worden geschat uit de IJzertijd of de Romeinse Tijd. De meeste 

huiswierden en huisplaatsen in Noorderham stammen uit de Late 

Middeleeuwen. Het voormalige borgterrein (nummer 4) wordt gedateerd 

tussen de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen. De 

voormalige borg die op deze huisplaats heeft gestaan wordt gedateerd 

tussen de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Piloersema (nummer 

3) is gedateerd tussen de Vroege Nieuwe Tijd en de Late Nieuwe tijd. 

Een meer gedetailleerde datering van het voormalige en huidige 

borgterrein wordt besproken in hoofdstuk 3. Wanneer de datering van 

het grafveld bij nummer 9 buiten beschouwing wordt gelaten – dit is geen 

direct bewijs van bewoning in dit gebied – kan afgeleid worden dat de 

eerste bewoning in Noorderham stamt uit de Vroege Middeleeuwen. 

Waarna de bevolkingsdichtheid van Noorderham een groei doormaakte 

met nieuwe huiswierden, in de Late Middeleeuwen. Echter, er zijn geen 

vondsten gedaan die de datering uit de Vroege Middeleeuwen 

onderbouwen. Het is daarom aannemelijker dat de bewoning in 

Noorderham dateert uit de Late Middeleeuwen. 

Tabel 1. Dateringen voor de archeologische monumenten in Noorderham. 

 Archeologisch monument Datering 

1 Huiswierde Middeleeuwen 

2 Huiswierde Middeleeuwen 

3 Borg/stins/versterkt huis Vroege Nieuwe tijd – Late Nieuwe tijd 

4 
Borg/stins/versterkt huis 
Huisplaats, onverhoogd 

Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd 
Vroege Middeleeuwen – Late Middeleeuwen 

5 Huiswierde Vroege Middeleeuwen – Late Middeleeuwen 

6 Huiswierde Middeleeuwen 

7 
Huiswierde 

Steen-/pannenbakkerij 
Late Middeleeuwen 
Late Middeleeuwen 

8 Huiswierde Middeleeuwen 

9 
Grafveld, crematies 

Huisplaats, onverhoogd 
Wierde 

IJzertijd – Romeinse tijd 
Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd 

Vroege Middeleeuwen – Late Middeleeuwen 

10 Huisplaats, onverhoogd Late Middeleeuwen 

11 
Grafveld, onbepaald 

Huiswierde 
Late Middeleeuwen 
Late Middeleeuwen 

12 Huiswierde Late Middeleeuwen 

13 Huisplaats, onverhoogd Late Middeleeuwen 

14 Huisplaats, onverhoogd Late Middeleeuwen 

In Middag en Humsterland waren kwelderboeren rond 600 vóór Chr. al 

actief. Daarbij zijn huispodia – gelegen op de kwelder- en oeverwallen – 

verhoogd tot huiswierden, die vervolgens uitgroeiden tot dorpswierden. 

In de vierde eeuw na Chr. werd een groot deel van de wierden verlaten. 

Een relatie met wateroverlast is volgens Wiersma onwaarschijnlijk, door 

een algehele terugloop van populatie in delen van Nederland en België. 

In de vijfde eeuw begon de tweede bevolkingsgolf van Middag-

Humsterland. Hierbij werden oude wierden weer in gebruik genomen, en 

nieuwe wierden werden opgeworpen.38 In deze periode, het begin van de 

 
38 Wiersma 2021, p. 21. 
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Vroege Middeleeuwen (450 tot 1050 na Chr.), zijn ook de eerste 

huiswierden in Noorderham gedateerd. 

Het ontbreken van een podium onder de huidige borg geeft aan dat het 

tijdens de (nieuw)bouw niet meer nodig was om verhoogd te bouwen. 

Dit is van belang voor de veranderingen die het landschap in de periode 

tussen de aanleg van het voormalige borgterrein (Vroege Middeleeuwen 

tot Late Middeleeuwen) en het huidige borgterrein (Vroege Nieuwe Tijd 

tot Late Nieuwe Tijd) had doorgemaakt. Mogelijke verklaringen voor de 

keuze om in het ‘open veld’ te bouwen zijn: (1) het was niet meer nodig 

in verband met de voorafgaande bedijkingen van het gebied, (2) het was 

niet meer nodig omdat een borg niet meer de functie van 

verdedigingstoren had, (3) het ‘open veld’ bood meer ruimte voor een 

grotere borg , (4) het ‘open veld’ bood meer ruimte voor een grotere tuin 

of erf, (5) de nieuwbouw naast het voormalige borgterrein maakte het 

makkelijker om materiaal van de oude borg te hergebruiken. 

 

Verspreide boerderijen 

Naast de huiswierden waren en zijn er in Noorderham ook 

boerenplaatsen. In 1832 liggen enkele boerderijen op een wierde, of tegen 

een wierde aan (afb. 18). In totaal zijn er 14 erven met huis die in het 

bezit zijn van een landbouwer in Noorderham, waaronder Piloersema. Er 

waren destijds 11 grondbezitters in Noorderham met het beroep 

landbouwer (afb. 19). Sommige grondbezitters hebben meer dan één erf 

met huis in het bezit. Hierdoor is het lastig vast te stellen hoeveel erven 

met huis de functie van boerenbedrijf hadden. 

Wel kan er gekeken worden naar de relatie tussen wierden (en 

huisplaatsen) en erven met een huis die in het bezit van een landbouwer 

waren. In andere woorden, liggen de boerenplaatsen op een wierde? 

Wierden zijn immers van origine de vestigingsplaatsen waarop 

eenvoudige boerderijtjes werden gebouwd.39 Van de 13 boerenplaatsen, 

zijn 4 niet zijn gelegen op een wierde of huisplaats. Hierbij zijn de erven 

in het uiterste noordwestelijk puntje van Noorderham beschouwd als één 

boerenplaats omdat deze in het bezit zijn van dezelfde eigenaar. Van deze 

4 zijn er 2 – waaronder Piloersema – naast een wierde (huisplaats) 

gelegen. Het enige andere gebouw die op een wierde of huisplaats is 

gelegen is de kerk van Den Ham, aangegeven met een geel vlak. 

 
39 Wiersma 2021, p. 21. 
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Afbeelding 18. De situatie in 1832 van erven met een huis in het bezit van een landbouwer 
in relatie tot wierden in Noorderham. 

Wanneer wordt gekeken naar alle percelen in Noorderham, en daarvan 
de eigenaren met het beroep landbouwer worden uitgelicht heeft dit een 
grondbezit verdeling zoals weergegeven op Afbeelding 19. Piloersema was 
in 1832 in het bezit van Petrus Jacobus Boelens. De meeste landbouwers 
hadden voornamelijk aansluitende percelen. Bennema, Boelens en de 
Jonge zijn hierop een uitzondering. Waar Bennema en Boelens een klein 
aantal percelen op relatief grote afstand hadden, had de Jonge twee 
clusters met percelen. Wat opvalt aan deze clusters van de Jonge is de 
aanwezigheid van een huis en erf in beide clusters. De Jonge was zelf 
woonachtig in Noorderham. Het is aannemelijk dat het andere cluster 
percelen met huis werd verpacht, of in gebruik was door een familielid. 
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Afbeelding 19. Landbouwers met grondbezit in Noorderham. 

Van de landbouwers met grondbezit in Noorderham had Hamming met 

71,7 hectare het grootste grondbezit, hiervan is maar één perceel gelegen 

in Noorderham. Ook van Weerden en Boelens hadden een relatief groot 

grondbezit met respectievelijk 60,6 hectare en 53,1 hectare. Zes 

landbouwers hadden een grondbezit van circa 40 hectare. Heemstra en 

Hemsing hadden het minste grondbezit, respectievelijk 34,2 hectare en 

21,2 hectare. Dit zegt niet direct iets over de omvang van het 

boerenbedrijf. Het is mogelijk dat zij grond pachtten van grotere boeren, 

mensen met grondbezit en een ander beroep of van bijvoorbeeld de 

pastorie (afb. 21). 

 

Afbeelding 20. Totaal aantal hectare grondbezit van landbouwers met grondbezit in 
Noorderham. 
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Afbeelding 21. Totaal aantal hectare grondbezit van niet landbouwers met grondbezit in 
Noorderham. 

Wanneer we kijken naar de huidige situatie – de ouderdom zoals 

aangeduid in Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – van 

panden in Noorderham in relatie tot de ligging ten opzichte van wierden, 

valt op dat buiten het dorp de meeste panden op of naast een wierde zijn 

gelegen. De panden in het dorp buiten beschouwing latende, valt op dat 

de meeste gebouwen op een wierde (of huisplaats) ouder zijn dat de niet 

op een wierde gelegen panden. De grote uitzondering hierop is natuurlijk 

Piloersema. 

 

Afbeelding 22. De huidige situatie van gebouwen in relatie tot de wierden in Noorderham. 
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Historische dorpsvorming Den Ham 

Naast de borgterreinen, wierden en boerenplaatsen is ook het dorp Den 

Ham gelegen in en op de rand van Noorderham. De ontwikkeling van 

het dorp en toponymie zullen hieronder besproken worden. 

De eerste vermelding van Den Ham is rond 1475, met de spelling 

Horham. Mogelijk was dit een afkorting van Hogerham, en verwees dit 

naar een hoger gelegen stuk aangeslibd land. Noorderham lag immers 

hoger dan het eerder bedijkte Zuiderham. In 1558 is dat verkort naar 

Ham, waarna het in 1579 veranderde naar Ten ham. Rond 1660 kreeg het 

de huidige naam (spelling) Den Ham. Het woord ‘Ham’ kan geografisch 

worden verklaard met de volgende omschrijving: “aangeslibd land 

gelegen in een bocht van een waterloop”.40 Waarschijnlijk gaat het om de 

bocht van de Oude Tocht, en niet de bocht van de Oude Riet. Het dorp 

is immers gelegen aan de rand van de voormalige Oude Tocht. Wanneer 

de taalkundige betekenis van Ham wordt genomen betekent het een 

uitspringende landtong in een lagergelegen gebied dat overstroomt, in 

essentie dus een ingeklemd stuk land.41 Noorderham en daarmee dus ook 

Den Ham zat ingeklemd tussen twee directe verbindingen met de zee. 

Op een kaart van de provincieplaatsen en -landen, uit 1735 is een deel 

van de Sietse Veldstraweg getekend. Vanaf de afslag richting Fransum 

(en de huidige ree/oprijlaan) naar Piloersema die er in 1735 nog niet was, 

of niet op de kaart stond aangegeven) naar het zuiden. Hierop zijn twee 

gebouwen weergegeven: één aan de oostkant van de weg, en schuin 

ertegenover, aan de westkant van de weg staat het Armenhuis van Den 

Ham. Het Armenhuis van Den Ham had een perceel land parallel aan de 

weg, welke in gebruik was door de weduwe van Derk Cuipers. Ook de 

twee percelen grasland aangeduid met nummers elf en twaalf (in het 

paars) waren in het bezit van het Armenhuis van Den Ham. Deze 

percelen hadden samen een oppervlak van 3 grazen en 13 roeden; deze 

werden gebruikt door Leewe Jans. In het met groen omrande perceel lijkt 

het volgende te staan “Jurjen Cornel s huis in desen”. Mogelijk heeft ook 

hier nog een huis gestaan, en ging het om drie gebouwen in plaats van 

twee (zoals is getekend). Op de kaart is ook te lezen “wagen en rijweg na 

den Hamm”, hieruit kan afgeleid worden dat deze twee (of drie) huizen 

(nog) geen onderdeel waren van Den Ham. 

 

Afbeelding 23. Kaartfragment van provincieplaatsen en -landen onder Fransum uit 1735. 

Op 18 november 1828 spreekt schoolonderwijzer S. Sipkes in het 

schoolmeesterrapport over Den Ham en de daar bijhorende 

gehuchten/buurtschappen. Biggestaart wordt omschreven als een zeer 

klein vlekje, op ongeveer 300 ellen (circa 200 meter) van de kerk van Den 

Ham. Het is aannemelijk dat dit het gehucht ten noorden van de kerk 

 
40 van Berkel & Samplonius 2018. 
41 Instituut voor de Nederlandse taal 2022. 



43 
 

was. Het andere gehucht/buurtschap is de Knyp, welke bestaat uit vier 

kleine huisjes, en is gelegen op 600 ellen (circa 400 meter) van de kerk 

van Den Ham. Waarschijnlijk was dit bij het armenhuis. Knijp is een hele 

simpele vorm van een sluis(je), in het Gronings ‘kniep’ heeft het de 

betekenis: “plank die opgetrokken kan worden, om ‘t water af te laten 

stromen”.42 Op de kaart uit 1735 staat geen waterloop en/of pijp of sluis 

aangeduid, mogelijk was er toch een knijp, bijvoorbeeld in de weg richting 

Fransum om water via de voormalige Oude Tocht af te voeren. In Den 

Ham zijn op 18 november 1828 de volgende ambachten 

vertegenwoordigd: één ijzer- en hoefsmid, één kuiper- en wagenmaker, 

één leerlooier, twee schoenmakers, één kleermaker en één winkelier. Ook 

is er één hervormde kerk en één lagere school. Naast de genoemde 

ambachten, zijn de rest van de inwoners van Den Ham werkzaam in de 

landbouw en veeteelt.43 

 

Afbeelding 24. De situatie in 1832 van percelen met gebouwen in Noorderham. Sommige 
percelen hebben een aanduiding van het soort gebouw, andere percelen het beroep van 

de eigenaar. 

In 1832 woonden landbouwers en arbeiders voornamelijk buiten het 

dorp, in de Noorderham polder. Op de kaart is Piloersema aangeduid 

met de letter A. Het voormalige borgterrein van Piloersema is aangeduid 

met een B. Opvallend is de aanwezigheid van een kerk (F) aan de 

 
42 ter Laan 2022. 
43 GrA. Toegangsnr. 890, inv.nr. 6.2. 
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noordelijke rand van Noorderham. Het gaat om een kerk van de 

Mennonieten gemeente (Doopsgezind), dit verklaart mogelijk de ligging 

buiten het dorp. Op de plek aangeduid met C, stond het Armenhuis. 

Vanaf hier liep een dijk in westelijke richting, deze voormalige dijk is nog 

te herkennen aan de afwijkende vormen van de percelen, zie D. Op het 

smalle, langgerekte perceel (E) schuin tegenover het voormalige 

Armenhuis (C), staat een gebouw van de Diaconie. Mogelijk was dit een 

nieuw Armenhuis (Diaconiehuis). 

Of de nabijheid van het dorp Den Ham van belang was voor de 

locatiekeuze van Piloersema is onduidelijk. De eerste vermelding van 

Den Ham stamt uit het einde van de 15e eeuw, toen was Piloersema 

waarschijnlijk al gebouwd. Een andere mogelijke reden voor de 

locatiekeuze zou de nabijheid van een kerk zijn. Echter, Piloersema viel 

onder de klokslag van de parochie van Oldehove.44 Waarschijnlijk omdat 

de kerk van Den Ham hoorde bij het klooster in Aduard. 

Wanneer we kijken naar het cluster gebouwen – het dorp zelf – zien we 

een verzorgingskern – dus geen agrarisch dorp - met een grote diversiteit 

aan ambachten en daarbij horende gebouwen. Zo is er een bakker die 

ook een korenmolen (koornmolen) in het bezit heeft. Een kastelein 

(uitbater van een herberg) die een klein perceel en twee grote percelen 

met bijbehorende gebouwen heeft. Er zijn twee mensen in het dorp met 

het beroep kleermaker. Ook de ambachten van koopman, schipper, 

schoenmaker, smid en stelmaker zijn aanwezig in het Den Ham van 1832. 

Daarnaast is er ook nog een school. En even ten zuiden van het dorp 

bevinden zich de kerk en de pastorie (pastorij). 

 

Afbeelding 25. Kaartfragmenten van Noorderham uit 1864, 1909 en 2020. 

Zoals te zien is op het kaartfragment uit 1864, bestond het dorp Den 

Ham uit drie clusters. De kerk en pastorie werden aangeduid als ‘Den 

Ham’, het dorp zelf als ‘Biggestaart’. En de huizen ter hoogte van de weg 

richting Fransum (het voormalige Armenhuis) werden nog niet met een 

naam aangeduid. Het noordelijkste deel van Noorderham had een 

streeknaam ‘De Knijp’. Zoals hiervoor is genoemd, was een knijp een 

soort van kleine sluis (om de waterstand te reguleren) Mogelijk heeft het 

noordelijke deel van Noorderham deze naam gekregen door een of 

meerdere planken die werden gebruikt om de overloop (waterloop) 

tussen de Oude Riet en Oude Tocht te reguleren. Op het kaartfragment 

uit 1909 staat bij de huizen ter hoogte van de weg richting Fransum ook 

 
44 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 1353. 
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‘De Knijp’ vermeld. Mogelijke verklaringen voor het gebruik van de 

naam op deze plek zijn: 1. De versmalling van de voormalige Oude Tocht 

(‘Altenaauw’ verwijst hier mogelijk ook naar). 2. De dijk met daarover de 

weg richting Fransum, die een afsluiting van het restant van de Oude 

Tocht vormde. 3. De voormalige dijk die liep ten noorden van het 

voormalige Armenhuis richting het westen. 4. Op Afbeelding 23 is te zien 

dat het perceel van het Armenhuis aan de oostkant een uitsteeksel heeft, 

waardoor de weg smaller lijkt te worden. Biggestaart zou kunnen 

verwijzen naar de krul vorm die de weg maakte richting de kerk, of naar 

de krul van het (voormalige) haventje. 

Tegenwoordig zijn de drie clusters met gebouwen aan elkaar gegroeid en 

vormt het één dorp met de naam Den Ham. Den Ham is een dijkdorp, 

met de meeste huizen aan de oostkant van de Sietse Veldstraweg. De 

resterende huizen in het dorp staan aan de enige zijstraat die het dorp 

heeft: de Ds. (Dominee) Koppiusweg, deze weg is doodlopend en eindigt 

voor de kerk. 

 

Afbeelding 26. Bouwjaar van de huidige gebouwen in Den Ham. 

De groei van Den Ham is weergegeven aan de hand van de bouwjaren 

van de gebouwen. Ook hieruit is op te maken – net als op Afbeelding 25 – 

dat Den Ham vroeger uit drie clusters bestond die door de jaren heen 

door nieuwe gebouwen aan elkaar vast zijn gegroeid. De donkere 

gebouwen zijn ouder dan de licht gekleurde gebouwen. De oudste 

gebouwen zijn aangeduid met het bouwjaar. Het gebouw waarbij 1600 

staat vermeld is het voormalige armenhuis. Piloersema is gebouwd in 

1633, de kerk van Den Ham in 1729 en de pastorie in 1761. 

Opvallend is dat op de kaart uit 1735 het Armenhuis staat aangegeven, 

maar deze ontbreekt op de minuutplannen uit 1832. In 1853 zijn er een 

bestek en voorwaarden opgetekend waarin wordt gesproken over het 

afbreken van de diaconiekamers en de bouw van een Armenhuis in Den 

Ham.45 Zoals eerder vermeld was in 1832 ter hoogte van het voormalige 

Armenhuis aan de oostkant van de weg een perceel met daarop een 

 
45 GrA toegangsnr. 214, inv.nr. 14. 
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gebouw in het bezit was van de diaconie. Op een kaartfragment uit 1858 

staan twee nieuwe gebouwen – ten opzichte van de kaart uit 1832 – in 

het bezit van de Diaconie van Den Ham.46 Het is onduidelijk in hoeverre 

het pand dat op de plaats van het voormalige Armenhuis van Den Ham 

staat, uit 1600 stamt. 

 

Afbeelding 27. Kaartfragment uit 1858 ‘Kaart van den aanteleggen grindweg in het 

noordelijk Westerkwartier Aduard-Saaxum. Blad no. 1’. 

 

Conclusie 

De bedijking van Noorderham was aan het einde van de 14e eeuw 

afgerond. Enkele huiswierden in Noorderham worden gedateerd vanaf 

de vroege middeleeuwen, dit zou betekenen dat er voor de bedijking al 

bewoning was. Dit lijkt logisch aangezien er na de bedijking minder 

noodzaak was om een huis op een wierde of podium te bouwen. De 

meeste huiswierden (podia) stammen waarschijnlijk uit de late 

middeleeuwen, omstreeks de bedijking van Noorderham. Mogelijke 

reden voor het bouwen op een verhoging na de bedijking is de relatief 

lage dijkjes. Op basis daarvan zou geconcludeerd kunnen worden dat pas 

na de afsluiting van de Oude Tocht en de Oude Riet, het bouwen in het 

open veld begon. Dit zien we ook terug bij Piloersema en het voormalige 

borgterrein. Waar de voormalige borg op een podium lag, ligt de huidige 

borg in het open veld. Het dorp bestond in eerste instantie uit drie kleine 

gehuchtjes die zijn samengegroeid tot het dijkdorp Den Ham (een 

verzorgingskern met diverse ambachten). Het is onduidelijk of de 

nabijheid van een dorp invloed heeft gehad op locatiekeuze van 

Piloersema. Het grondbezit (kloostergoederen) van het klooster van 

Aduard heeft waarschijnlijk wel invloed gehad op de locatiekeuze, 

bouwen op eigen grond was immers niet mogelijk op de 

kloostergoederen. 

  

 
46 Kadaster, Gemeente Aduard, leggerartikel 82, volgnr. 4. 
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2.5 Historische waterhuishouding 

“Rivieren, stroomen, kolken of diepen zyn hier niet, doch hier is eene zoogenaamde 

togt, welke dient tot uitwatering van byna geheel den Ham en heeft haren loop 

Zuidoostwaarts tot in het Aduarder Lint. Meeren zyn hier niet noch ook niet 

geweest.”47 

Dit schreef schoolonderwijzer S. Sipkens in 1828 over de waterlichamen 

in Den Ham (Noorderham). Deze ‘togt’ nam dus een groot deel van de 

afwatering van Noorderham voor zijn rekening. Afwatering was van 

belang voor de bruikbaarheid van de landerijen. Een togt is een waterloop 

die kleiner is dan een mâr. Een mâr wordt door Boeles gedefinieerd als 

“eene waterleiding, strekkende om het opgemalen water optenemen en aftevoeren. 

Sommigen zijn tevens bevaarbaar”.48 Een ‘togtsloot’ was een sloot die zorgde 

voor de afwatering van het land en gelijktijdig in directe verbinding stond 

met een watermolen of sluis.49 In de komende paragrafen zal worden 

ingegaan op de loop van deze Hamstertocht, en het gebruik. Daarnaast 

zal de afwateringsstructuur in meer detail worden bestudeerd. 

Hamstertocht 

De Hamstertocht begon in Biggestaart en eindigde bij de Molenbrug in 

Aduard.50 De Molenbrug was waarschijnlijk de brug die ter hoogte van 

de zuidelijke molen – de korenmolen – van Aduard over het water ging 

(1). De andere mogelijke locatie van de Molenbrug is de brug die over 

het Aduarder Lint gaat (2). Dit lijkt minder waarschijnlijk in verband met 

de afwezigheid van een molen waar de naam van de brug naar verwijst. 

 

Afbeelding 28. De Hamstertocht liep vanaf Biggestaart naar de Molenbrug in Aduard. 

Vóór de verharding van de wegen ging het gros van het vervoer via het 

water. Dit blijkt ook uit aanwezigheid van haventjes in dorpen, die 

 
47 GrA. Toegangsnr. 890, inv.nr. 6.2. 
48 Boeles 2022. 
49 Boeles 2022. 
50 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 198. 
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verbonden waren via een netwerk van waterlopen (afb. 30Afbeelding 30). 

Ook in Den Ham was een haventje dat was aangesloten op dit netwerk. 

In 1832 was Reinder Leendert de Wit de schipper van Den Ham. Op 6 

oktober 1843 overlijdt Reinder Leendert(s) de Wit, en nemen zijn 

erfgenamen het bedrijf over.51 In 1857 verkopen zij het aan Johannes 

(Jans) Klamer.52 Later gaat het over op zijn zoon Jan Klamer.53 Die in 

ieder geval tot 1911 als schipper (‘schuitevoerder’) actief was in Den 

Ham.54 Op de achterzijde van de foto staat “trekvaarder Klamer”.55  

 

Afbeelding 29. Het haventje van Den Ham omstreeks 1910-1920, met een trekschuit in 
de havenkom. 

Voor de aanleg van het netwerk van waterlopen werden waar mogelijk 

natuurlijke waterlopen gebruikt. In sommige gevallen werden nieuwe 

waterlopen gegraven, of werden meanderende waterlopen 

rechtgetrokken (zoals in extreme mate in 1629 is gebeurd met een deel 

van het Reitdiep (afb. 14)). Het grootste deel van de Hamstertocht bestaat 

uit rechte lijnen; en is gegraven. Aangeduid met (2) en (3) zijn de twee 

stukken van de Hamstertocht die wel een meanderend karakter hebben, 

en daarmee hoogstwaarschijnlijk een historische waterloop volgt (afb. 

30). 

 
51 GrA. Overlijdensregister 1843, Toegangsnr. 1621, inv.nr. 455, aktenr. 29. 
52 Kadaster, leggerartikel 261, volgnr. 2, kadastrale gemeente Aduard; Kadaster, 
leggerartikel 635, volgnr. 2, kadastrale gemeente Aduard. 
53 Kadaster, leggerartikel 1390, volgnr. 1, kadastrale gemeente Aduard. 
54 GrA. Huwelijksregister 1911, Toegangsnr. 1621, inv.nr. 297, aktenr. 10. 
55 GrA. Toegangsnr. 2138, inv.nr. 8995. 



49 
 

 

Afbeelding 30. Netwerk van waterlopen in Noorderham en omgeving in 1832. 

Den Ham had via de Hamstertocht toegang tot De Lindt. Dit kanaal 

verbond Aduard met het Aduarderdiep. Vanaf het Aduarderdiep werd 

toegang gegeven tot het grote waterlopennetwerk van de provincie en 

verder.  Het Aduarderdiep sloot in het zuiden, ter hoogte van Hoogkerk 

aan op het Hoendiep, wat toegang gaf tot de stad Groningen. Het 

Aduarderdiep kon ook richting het noorden gevolgd worden, tot 

Aduarderzijl, waar het toegang bood tot het Reitdiep, Zoutkamp en de 

Lauwerszee. 

Langs de Hamstertocht bevond zich minstens één water-/poldermolen 

(zie (1) op afb. 30 en (3) op afb. 31). Over deze molen in de volgende 

paragraaf meer. De Hamstertocht kruiste tussen Den Ham en Aduard 

twee wegen, de Lageweg en de Kleiweg. Dit werd opgelost door de aanleg 

van kleine gemetselde boogbruggen. De brug in de Lageweg is aangeduid 

met (1), de brug in de Kleiweg met een (2) (afb. 31). 
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Afbeelding 31. Kaartfragment van provincielanden onder Den Ham uit 1735, van een 
deel van Zuiderham. Met daarop de Hamstertocht, de steenen pijpjes in de Lageweg en 
de Kleiweg, en de poldermolen van Zuiderham. 

Op 12 november 1616 werd door de overste schepper van het 
Aduarderzijlvest, Sirp Elama, een uitspraak (vonnis) gedaan over een 
geschil met betrekking tot de Hamstertocht. Het ging hierbij om het 
compenseren van het graafloon van enkele kerspelleden en ingezetenen 
van Den Ham, voor het uitdiepen van de Hamstertocht vanaf de ‘pijpe’ 
(stenen brug) in de ‘Heere weg’ tot aan de Reithorne/Reythorne.56 Om 
welk deel van de Hamstertocht het precies ging is niet helemaal duidelijk. 

Om te voorkomen dat er weer onenigheid zou ontstaan over het 
onderhoud (uitgraven) van de Hamstertocht stelden Sirp Elama (overste 
schepper en dijkrechter) en Janeke Derks (zijl- en dijkrechter te Den 
Ham) op 8 september 1624 (op Allersma) een bevelschrift op. Hieruit 
kan worden afgeleid dat het uitgraven geen jaarlijks onderhoud was, maar 
in dit geval om de acht jaar gebeurde. Het uitgraven dient op dezelfde 
manier gedaan te worden “gelijk de togt van de pijp na de Suiderpoorte is 
gedaan”. Waarbij de kosten – net zoals in 1566 en 1567 – verdeeld worden 
over ‘de gehele Ham’, per gras land in rekening worden gebracht en 
binnen 14 dagen betaald dienen te worden.57 Hieruit blijkt dat de 
Hamstertocht in 1566 ook al werd onderhouden. 

Volgens Oldenhuis (1992), kwam er in 1642 een aanvraag binnen over 

de Hamstertocht bij de Staten van Stad en Lande. De aanvraag ging in 

op de scheepvaart van en naar Den Ham, waarbij een ‘Olde uitwateringe’ 

uitgegraven moest worden. Het resultaat van deze aanvraag was volgens 

Oldenhuis de hergraving van de Hamstertocht, en daarmee de aansluiting 

op de Lindt bij Aduard. Het waterpeil werd in stand 

gehouden/gereguleerd door de aanleg van twee sluisjes. En zoals 

 
56 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 2358, aktenr. 40. 
57 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 2358, aktenr. 39. 
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hiervoor vermeld, was een doorvaart in de Lageweg nodig. Dit pijpje 

bood doorvaart aan scheepvaart in de vorm van een schuit.58 Op een 

kaartfragment uit 1735 is een deel van de Hamstertocht met het stenen 

pijpje in de Lageweg (1) weergegeven (afb. 31). 

Voor het onderhoud – schoonmaken en op diepte houden – van de 

Hamstertocht waren de ingelanden verantwoordelijk. Op 12 oktober 

1809 werd een verdeling gemaakt op basis van het opgemeten 

grondbezit. Dit werd genoteerd in de schouwrol van 21 oktober 1809. In 

deze schouwrol staat Pieter Boelens bij nummer 29 vermeld, met 10 

roeden. Daaronder is in potlood geschreven T.B. Wieringa en daaronder 

Jan Wieringa. Dit zijn de volgende twee eigenaren van Piloersema na 

Pieter (Petrus) Jacobus Boelens.59 

Op 30 april 1855 is een rekening opgesteld door de directie van het 

Aduarderzijlvest voor de inkomsten en uitgaven van “de Heerenpijp, gelegen 

op den Ham, gemeente Aduard, in en over de Hamstertogt, in de Lage- of 

Spanjersweg”.60 Daarbij werd een tekort vastgesteld – waarschijnlijk voor 

het onderhoud van de brug – dat gedekt moet worden. Het ging om een 

tekort van 60 gulden en 53.5 cent. Dit bedrag werd gedeeld door 446 

bunders 65 roeden 19 ellen land en kwam neer op 14 cent per bunder dat 

betaald moest worden door de landgebruikers in de maand juni van 

1855.61 

 

Afbeelding 32. De Hamstertocht langs de noordkant van de Lageweg. 

 

Afbeelding 33. De Hamstertocht vanaf de Lageweg richting het bosschage rondom het 

kerkje van Den Ham. 

 
58 Oldenhuis 1992, p. 16. 
59 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 198. 
60 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 136. 
61 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 136. 
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Waterlopen en afwatering Noorderham 

Het grillige geulenpatroon stamt uit de periode voor de bedijking, toen 

Noorderham nog een getijdenzone en kwelder was. Op basis van de 

geomorfologische kaart, hoogtekaart, historische kaarten en 

paleogeografische kaarten is de volgende reconstructie gemaakt van het 

mogelijke geulenpatroon van Noorderham. Enkele oude prielen zijn nog 

steeds zichtbaar in het landschap als kronkelende sloten.   

 

Afbeelding 34. Geulenpatroon Noorderham. 

Waarschijnlijk is Noorderham tussen 800 en 1250 na Chr. een tijd een 

wadplaat of eilandje geweest.  De laagte in het zuiden wordt op de 

geomorfologische kaart aangegeven als zeeboezemvlakte en hier liep in 

800 na Chr. een waterloop. De laagte in het noorden was omstreeks 1250 

een getijdenzone. Met de Oude Riet aan de westkant en de Oude Tocht 

aan de oostkant was er voldoende aanvoer van water om geulen in het 

eilandje te slijten. Daarnaast betekende een eiland ook dat er 

waarschijnlijk een wantij moet zijn geweest. Mogelijk volgde de Oude 

Dijk de loopt van het voormalige wantij. Dit zou logisch zijn op basis van 

dat dijken op natuurlijke hogere plaatsen werden aangelegd. Daarnaast 

wijzen de Y structuren – ten zuiden van de Oude Dijk – richting het 

zuiden op een helling richting het zuiden. De patronen ten noorden van 

de Oude Dijk zijn minder duidelijk, maar volgde wel overwegend de 

richting vanaf het westen (de Oude Riet) naar het oosten (de Oude 

Tocht). Deze richting is te verklaren op basis van het getij dat van west 

naar oost langs de kust trok, alsook het feit dat de Oude Tocht een zijarm 

was van een zeearm, in tegenstelling tot de Oude Riet die een zeearm 

was. Hierdoor is het aannemelijk dat het in de Oude Riet eerder 

hoogwater was dan in de Oude Tocht, wat de stroom van west naar oost 

over/door het noordelijke deel van Noorderham kan verklaren.  
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Opvallend is de noordwest-zuidoost verbinding van de Oude Riet, langs 

de Piloersema, over het wantij, langs het dorp, naar de zuidelijke laagte. 

Waarschijnlijk is dit de grootste waterloop door Noorderham geweest 

(naast de waterlopen die door de laagte in het noorden en zuiden liepen), 

aangezien deze geul als enige over het wantij gaat. Omdat een natuurlijke 

geul in de regel niet dwars over een wantij loopt, is de kans groot dat dit 

een gegraven doorgang is. Mogelijk heeft deze waterloop een rol gespeeld 

in de locatiekeuze van Piloersema. Deze bood immers toegang tot het 

grote netwerk van waterwegen, zowel naar de binnenwateren (richting 

Den Ham, Aduard en Groningen), als naar de buitenwateren (via de 

Oude Tocht of Oude Riet naar de Lauwerszee). Deze aansluiting maakte 

het mogelijk om ook tijdens nattere periode – wanneer vervoer over land 

moeilijk was – te verplaatsen. 

Na de bedijking van Noorderham en omgeving ging de afwatering niet 

meer vanzelf: de waterstand van de gecreëerde polders werd met behulp 

van watermolens, pompen en zijlen (sluizen) gereguleerd. Een pomp was 

in eerste instantie vaak een holle boomstam in de dijk met een klep aan 

de buitenkant. Deze klep werd bij hoogwater dichtgedrukt door het 

water, maar bij laag water kon de klep naar buiten toe opengeduwd 

worden door het water uit de polder. Deze ‘kunstwerken’ waren met 

name nodig na overstromingen – als resultaat van springvloed of storm 

– en na hevige regenval.62 Waar de dijken het merendeel van de tijd, 

problemen met het water voorkwamen, waren ze na overstromingen een 

grote hindernis om het water weer weg te krijgen uit de polders. 

Het onderhoud dat nodig was voor de waterhuishouding was voor 

Noorderham niet erg voor de hand liggend. De Oude Dijk ten zuiden 

van Piloersema vormde een grens. Ten noorden van De Oude Dijk 

behoorde Noorderham tot het Saaksumerzijlvest, terwijl ten zuiden van 

De Oude Dijk behoorde tot het Aduarderzijlvest.63 Piloersema was dus 

een ingelande van het Saaksumerzijlvest, en stroomde af richting het 

noorden. Dit in tegenoverstelling tot het zuidelijke deel van Noorderham, 

dat afstroomde richting het zuiden, via de Hamstertocht. Het 

Aduarderzijlvest was onderverdeeld in verschillende schepperijen, Den 

Ham was één van de twaalf schepperijen van het Aduarderzijlvest. 

Daarnaast speelde het Dijkrecht van Humsterland aan de noordgrens van 

Piloersema ook nog een rol.64 De rol van de bewoners van Piloersema in 

de zijlvesten zal in hoofdstuk 3 worden besproken. 

Op 8 juni 1557 wordt een overeenkomst gesloten tussen Hiddo Jensema 

en Godfridus Aernem (abt van het klooster in Aduard, en overste 

overrichter van de nieuw aangelegde (binnen)dijk tussen Noordhorn en 

Fritema), Cornelius Meppel (jonge keldermeester van het klooster in 

Aduard), Effe Benens en Reyner Fritema (beide dijkrechters). In deze 

overeenkomst wordt gesproken over het onderhoud van zowel de 

‘pompe’ (sluis) in deze nieuwe (binnen)dijk als het onderhoud van het 

afwateringskanaal naar de sluis in de Godekemaslachte.65 

 
62 Wiersma 2021, p. 23. 
63 Paping 2001, p. 286; KNAW Humanities Cluster & Fryske Akademy, 2010. 
64 Paping 2001, p. 287.  
65 GrA. Toegangsnr. 713, regest 13. 
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Afbeelding 35. Fragment van kaart uit 1635 door Bartholdus Wicheringe. Met daarop 
Jensema, Fritema, Noordhorn en de watermolen (in blauw omcirkeld). Piloersema staat 
niet aangeduid. 

Op de historische kaart van de provincie Groningen uit 1635 staat in de 

noordoosthoek van Noorderham een (water)molen ingetekend. Ook op 

de kaart uit 1663 staat in deze hoek een (water)molen aangeduid. Op de 

historische kaart uit 1616 is ten noordwesten van Fransum ook een 

(water)molen aangeduid, mogelijk is dit dezelfde (water)molen of in ieder 

geval dezelfde locatie als in 1635 en 1663. 

 

Afbeelding 36. Fragment van kaart uit 1663 door Nicolaus Visscher. Met daarop Jensema,  
Fritema, Noordhorn en de watermolen (in blauw omcirkeld). Piloersema staat aangeduid 
als Mepsche tussen Den Ham en Jensema. 
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Afbeelding 37. Fragment van kaart uit 1616 door Bartholdus Wicheringe. Met daarop 
Jensema, Noordhorn, Den Ham, Fransum en de watermolen (in blauw omcirkeld). 

Piloersema staat niet aangeduid. 

Een opvallende gebeurtenis vond plaats in 1660 toen de provincie het 

benoemingsrecht van de schepperij van Den Ham verkocht. Tijdens de 

Reformatie waren de bezitting van de kloosters in het bezit gekomen van 

de provincie, hieronder vielen onderandere de rechten horende bij 

zijlvesten en schepperijen, die tot dan toe vaak door een lid van het 

klooster werd bemand.66 Waar deze rechten veelal werden gekocht door 

Groninger jonkers, werden het benoemingsrecht van de schepperij van 

Den Ham gekocht door de ‘Hamsters’. Dit waren de kerspellieden 

(inwoners) van Den Ham.67 

In Noorderham is op de kaarten uit 1832, 1850/1864 en 1909 geen 

watermolen aangegeven. Door de relatief hogere ligging van 

Noorderham ten opzichte van de omgeving, was het waarschijnlijk niet 

nodig voor de afwatering van Noorderham om een watermolen te 

plaatsen. Het natuurlijke reliëf zorgde voor goede afwatering naar de 

lagergelegen omgeving, dit in tegenstelling tot het laaggelegen 

Zuiderham. Uit de gegevens van de kadastrale minuutplans uit 1832 blijkt 

dat er één watermolen langs de Hamstertocht was in Zuiderham, die in 

het bezit was van Freerk Jacobus Boelens (oom van Petrus Jacobus 

Boelens, via zijn moeder Margaretha Pieters Langeland).68 Deze 

poldermolen van Zuiderham wordt omschreven als ‘de molen der 

waterlossing bij het Zomerpad’ en bemaalde circa 145 grazen land. Het 

kasboek behorende bij de poldermolen heeft de eerste vermelding op 12 

november 1824. Deze watermolen is betaald door de zes ingelanden 

(mensen met eigendom in de Zuiderham polder). Freerk Jacobus Boelens 

is de administrateur en molenaar vanaf de aanleg in 1824. Hiervoor krijgt 

hij een jaarloon van 22 gulden (Hfl.), “een half voer turf, drie kroes olie 

en 3 pond reuzel”. In 1869 wordt de taak van molenaar overgedragen, de 

taak van administrateur blijft Freerk Jacobus Boelens tot omstreeks 1876 

uitvoeren. In 1862 gaat het om een poldermolen van het type wipmolen.69 

Aangezien de molen in kwestie – op dezelfde locatie – ook al staat 

 
66 Paping 2001, p. 283.  
67 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 426. 
68 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 461, aktenr. 35; GrA. Toegangsnr. 1621, 
inv.nr. 453, aktenr. 15. 
69 GrA. Toegangsnr. 2917, inv.nr. 1. 
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aangeduid op de kaart van de provincielanden uit 1735, gaat het wellicht 

om een nieuwgebouwde molen op dezelfde locatie. 

Naast deze poldermolen waren er in Zuiderham langs de Hamstertocht 

nog enkele andere molens aanwezig. Dit blijkt onder andere uit de 

kaarten van 1850/1864 en 1909. Op de kadastrale minuutplannen uit 

1832 staan ook nog drie gebouwen met een vergelijkbaar formaat langs 

de Hamstertocht (in Zuiderham). Hierbij staat niet vermeld om wat voor 

soort gebouw het ging, het zou om poldermolens kunnen gaan. 

 

Conclusie 

De Hamstertocht verbond Biggestaart met Aduard, vanuit waar toegang 

was tot het netwerk van waterlopen in de provincie Groningen. Tot de 

19e eeuw ging veel vervoer over water, dit blijkt ook uit de kleine 

haventjes in de dorpen. Het natuurlijk gevormde geulenpatroon in 

Noorderham kan opgedeeld worden in twee delen. Ten noorden van de 

Oude Dijk waren de prielen west-oost georiënteerd. Terwijl ten zuiden 

van de Oude Dijk de prielen een duidelijke Y structuur hadden richting 

het zuiden. Na de bedijking, toen de waterhuishouding werd 

georganiseerd door zijlvesten werd Noorderham verdeeld over het 

Saaksumerzijlvest en het Aduarderzijlvest. De hogere ligging van 

Noorderham zorgde voor voldoende natuurlijke afstroom, er waren dus 

geen poldermolens nodig om de grondwaterstand te reguleren, dit in 

tegenstelling tot Zuiderham. De locatiekeuze van Piloersema is 

waarschijnlijk beïnvloed door de aanwezigheid van een natuurlijke 

waterloop. Hiermee werd toegang geboden tot een waterwegennetwerk 

waarmee zowel de binnenwateren als de buitenwateren bereikbaar waren. 
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2.6 Historische wegen, paden en verbindingsroutes 

De historische infrastructuur bestond uit waterwegen, (rij-/wagen-) 

wegen en voetpaden. De waterwegen – in het bijzonder de Hamstertocht 

– zijn in de vorige paragraaf behandeld. In deze paragraaf zal de 

infrastructuur over land besproken worden. Waar het vervoer tot de 19e 

eeuw voornamelijk over water ging, veranderde dat in de 19e eeuw. In 

deze periode vond de industriële revolutie plaats in de Ommelanden, wat 

deze verschuiving van vervoer over water naar vervoer over land 

bevorderde.70 Zichtbare veranderingen in het landschap zijn onder 

andere merkbaar in de infrastructuur. Wat is de relatie tussen 

(voormalige) dijktracés en de loop van wegen? Hoe is de verharding van 

de wegen ontwikkeld? Hoe liep het netwerk van voetpaden? 

Wegen 

 

Afbeelding 38. Wegen en (voormalige) dijktracés van Piloersema en omgeving. 

Straatnamen  

De namen van de wegen rondom Piloersema kunnen opgedeeld worden 

in twee categorieën vernoemd naar een persoon of geslacht en of een 

landschappelijke beschrijving. De volgende straatnamen resulteren uit de 

vernoeming naar een persoon of geslacht. De weg die over de 

Hamsterdijk loopt, en waar de lintbebouwing langs is gebouwd heet de 

Sietse Veldstraweg. Deze is vernoemd naar een verzetsstrijder uit Den 

Ham – Sietse Veldstra – die in de Tweede Wereldoorlog op 16 januari 

1945 – op 22-jarige leeftijd in Neuengamme is omgebracht.71 Piloersema 

ligt aan de Sietse Veldstraweg. De enige zijstraat in Den Ham is de Ds. 

 
70 Schroor et al. 2007, p. 117. 
71 WKRegister, 2022.  
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(dominee) Koppiusweg. Deze (doodlopende) straat loopt vanaf de Sietse 

Veldstraweg tot de kerk, en is vernoemd naar Wibrandus Johannes 

Koppius of zijn zoon Frans Koppius, beide waren predikant in Den 

Ham.72 De Jensemaweg is vernoemd naar het geslacht Jensema die een 

borg – de Jensemaborg – hadden aan de noordkant van deze weg. De 

eerste vermelding van Piloersema is in een akte uit 1521, Piloersema is 

dan in het bezit van het geslacht Jensema.73 De (Oude) Spanjaardsdijk 

(Noord) verwijst zowel naar de (gelijknamige) dijk, als naar waarschijnlijk 

het geslacht Spanjer. 

De volgende straatnamen bevatten een landschappelijke beschrijving. De 

Lageweg (Leegeweg) loopt niet over een dijktracé, en ligt daarmee lager 

dan de omliggende wegen. De Fransumerweg is de weg die vanaf de 

Sietse Veldstraweg naar Fransum loopt. De Barnwerderweg is het 

verlengde van de Sietse Veldstraweg, en leidt naar Barnwerd. De Oldijk 

is gelijknamig aan de naam van de dijk, en is een deel van de (voormalige) 

ringdijk van Middag, de oudste dijk in deze omgeving. Het stukje weg die 

over de Godekemaslachte loopt – vanaf de Jensemaweg tot de 

Noorderhamdijk – heet Oude Dijk. De Zuiderweg loopt vanaf Ezinge 

richting het zuiden en tot de Fransumerweg, anders dan de noord-zuid 

ligging van deze weg is het niet te verklaren waar de naam Zuiderweg 

vandaan komt. De laatste straatnaam is die van een weg die niet meer 

bestaat, maar deels nog herkenbaar is door twee parallel lopende 

slingerende waterlopen: de Doodeweg. Deze weg liep van Fransum naar 

de begraafplaats. 

Dijktracés  

De wegen in Middag-Humsterland kenmerken zich door het/hun 

slingerende karakter. Dit is het resultaat van het historisch gebruik van 

de dijken en oeverwallen. Naast de waterkerende functie van dijken, 

functioneerden de dijken in Middag-Humsterland ook als weg. Daarnaast 

werden ook de oeverwallen langs waterlopen als weg gebruikt.74 Deze 

hoger gelegen delen – waarover de onverharde kleiwegen liepen – waren 

langer begaanbaar dan routes over de lagergelegen delen.75 De gunstigere 

grondwaterstanden op de hoger gelegen delen en de betere afvoer van 

(hemel)water zorgden voor beter begaanbare wegen, met name in natte 

omstandigheden. Mogelijk heeft dit een rol gespeeld in de locatiekeuze 

van Piloersema, en liep er vanaf het voormalige borgterrein een 

verhoogde weg in zuidoostelijke richting naar de Oude Dijk (ten zuiden 

van Piloersema). Hiermee was er toegang tot het wegennetwerk die over 

de dijktracés liepen. 

Wanneer we kijken naar de huidige wegen en fietspaden in de omgeving 

van Piloersema wordt duidelijk dat ook hier veel wegen over (voormalige) 

dijktracés lopen (afb. 38). Opvallende uitzonderingen zijn de 

Fransumerweg en de Lageweg. De Fransumerweg loopt ter hoogte van 

de ree van Piloersema vanaf de Sietse Veldstraweg richting Fransum. De 

keuze voor de aanleg van deze route is lastig na te gaan. Waarom is 

bijvoorbeeld niet gekozen voor het dijktracé van de Abreredijk? De 

ligging van de Lageweg (zuidelijke grens van Noorderham) is nog 

moeilijker te verklaren. De Zuiderhamdijk liep immers even ten zuiden 

parallel aan de Lageweg. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat na 

 
72 GrA. Toegangnr. 1621, inv.nr, 455, aktenr. 27. 
73 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 40, regest 288; GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 
40, regest 289. 
74 Wiersma 2021, p. 39. 
75 Delvigne 1996, p. 15. 
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het verliezen van de waterkerende functie, de dijken zodanig werden 

afgegraven dat de grond hergebruikt kon worden, en het land naast 

gebruik als weiland ook weer als bouwland gebruikt kon worden. 

Mogelijk is de Lageweg pas aangelegd na het afgraven van de 

Zuiderhamdijk. Waar zowel de Oude Dijk (ten zuiden van Piloersema) 

en de Noorderhamdijk (ten noorden van Piloersema) nog te herkennen 

– zijn door respectievelijk de afwijkende verkaveling en het slotenpatroon 

– is dit bij de Zuiderhamdijk niet het geval. 

Tol  

In 1858 werden de plannen voor een verharde (grind)weg door het 

Westerkwartier, van Aduard naar Saaksum uitgewerkt.76 Tot dusver 

waren de wegen rondom Noorderham onverhard. Voor de aanleg en het 

onderhoud van deze weg was financiering nodig, dit werd gedaan door 

middel van het heffen van tol, na aanleg van de verharding.77 Hiervoor 

werden speciaal tolhuisjes gebouwd, zo ook ten zuiden van Den Ham. 

Dit tolhuisje is uitgegroeid tot een gehucht dat tegenwoordig Tolhek of 

Hamstertolhek wordt genoemd. 

 

Afbeelding 39. Kaartfragment uit 1858 met daarop de Sietse Veldstraweg, de Lageweg en 
de Hamstertocht. In het rood perceel 137. 

Op de kaart uit 1858 met de daarop aan te leggen grindweg staat in 

potlood een perceel (nummer 137) aangeduid met de daarbij een 

aanduiding voor een gebouw en ‘Tolhuis’ geschreven. In een bestek uit 

1859 wordt de bouw van het tolhuis op dit perceel bevestigd. In 1860 

ging de provincie Groningen over tot de koop van het perceel. Het werd 

gekocht van de landbouwer Menno Bennema en had de functie van 

bouwland.78 Het perceel werd vervolgens opgedeeld in 4 kleinere 

percelen, waarna op het grootste, meest noordelijke, op de hoek van de 

Lageweg en de Sietse Veldstraweg, het tolhuisje werd gebouwd.79 

In 1908 verkocht de provincie het tolhuis aan de arbeider Gerrit 

Buursema.80 Na de verkoop veranderde de functie van het perceel van 

tolhuis naar huis en erf, zodoende verloor het gebouw de functie van 

tolheffing na bijna een halve eeuw.81 In de periode van 1860 tot 1908 had 

het Hamstertolhek minstens 8 tolpachters (zie Tabel 2). De exacte 

 
76 GrA. Toegangsnr. 817, inv.nr 2655.1. 
77 Schroor et al. 2007, p. 119. 
78 Kadaster, leggerartikel 492, volgnr. 11, kadastrale gemeente Aduard; Kadaster, 
leggerartikel 78, volgnr. 4, kadastrale gemeente Aduard. 
79 Kadaster, hulpkaart, kadastrale gemeente Aduard, sectie F, perceel 284, 
archiefnr. 13. 
80 Kadaster, leggerartikel 269, volgnr. 7, kadastrale gemeente Aduard; Kadaster, 
leggerartikel 1505, volgnr. 1, kadastrale gemeente Aduard. 
81 Kadaster, leggerartikel 1505, volgnr. 1, kadastrale gemeente Aduard. 
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periodes van bewoning door de verschillende tolpachters – het tolhuis 

was in eigendom van de provincie Groningen – is niet duidelijk. Wel zijn 

de volgende data bekend waarop de genoemde tolpachter met vrij grote 

zekerheid in het tolhuis van Hamstertolhek woonde, en het werk van 

tolpachter uitvoerden. Waarbij ondergenoemden in de geboorte-, 

overlijdens- en huwelijksregisters van de gemeente Aduard met als 

woonplaats Den Ham, vermeld stonden met het beroep ‘tolpachter’, 

‘tolgaarder’ of ‘tolmeester’. Antje Zanting is de enige vrouwelijke 

tolpachter, ze was de weduwe van Enne Tammes Hoeksema.  

Tabel 2. Tolpachters van Hamstertolhek. 

Voornaam Achternaam Datum Aktedatum 

Ite Meijer 24.02.1860 27.02.186082 

Ite Meijer 26.04.1860 28.04.186083 
Johannes Engel 04.10.1864 05.10.186484 
Johannes Engel 12.09.1866 15.09.186685 
Johannes Engel 29.09.1868 30.09.186886 

Enne Tammes Hoeksema 04.12.1870 05.12.187087 

Antje Zanting 30.03.1872 30.03.187288 
Pieter Wijma 16.03.1876 18.03.187689 
Harm Hoeksema 04.12.1879 06.12.187990 
Harm Hoeksema 01.09.1883 01.09.188391 
Harm Hoeksema 11.08.1884 13.08.188492 

Jakob Euwema 27.02.1894 01.03.189493 
Jakob Euwema 24.01.1896 25.01.189694 
Jan Bierma 09.01.1897 09.01.189795 
Jan Bierma 05.03.1897 06.03.189796 

Opvallend is dat de provincie het tolhuis pas in 1908 verkocht, terwijl er 

na 06.03.1897 geen nieuwe vermeldingen in de geboorte-, overlijdens- en 

huwelijksregisters zijn van een tolpachter in Den Ham. Dit laat drie opties 

voor deze periode, 1. Jan Bierma is tolpachter gebleven tot de verkoop 

in 1908, dit lijkt niet heel waarschijnlijk gezien relatief korte duur van de 

meeste tolpachters. 2. Er zijn na Jan Bierma één of meerdere tolpachters 

geweest die allen in de periode van pachten geen vermelding met daarbij 

het beroep ‘tolpachter’, ‘tolgaarder’ of ‘tolmeester’ hebben in een 

geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters van de gemeente Aduard. 

Het gaat hierbij om vermeldingen te Den Ham, in de gemeente Aduard 

was namelijk ook nog een tolhuis met tolpachters te Lagemeeden. 3. De 

laatste mogelijkheid is dat de provincie al eerder is gestopt met het 

verpachten van Hamstertolhek als locatie voor tolheffing. Hierbij zou het 

mogelijk kunnen zijn dat het wel bewoond werd door mensen met een 

ander beroep. 

 
82 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 7, aktenr. 10. 
83 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 457, aktenr. 26. 
84 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 8, aktenr. 77. 
85 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 9, aktenr. 45. 
86 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 9, aktenr. 57. 
87 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 459, aktenr. 56. 
88 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 278, aktenr. 2. 
89 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 15, aktenr. 17. 
90 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 461, aktenr. 37. 
91 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 22, aktenr. 36. 
92 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 461, aktenr. 21. 
93 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 33, aktenr. 6. 
94 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 35, aktenr. 4. 
95 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 283, aktenr. 1. 
96 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 465, aktenr. 6. 
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In het bevolkingsregister van Aduard, 1880-1893 staat Harm Hoeksema, 

met het beroep tolgaarder vermeld. In potlood is daaronder de naam 

Jakob Euwema geschreven, hieruit kan opgemaakt worden dat de familie 

van Harm Hoeksema tot het einde van dit bevolkingsregister (1893) in 

het tolhuis heeft gewoond, en logischerwijs als tolpachters hebben 

gefunctioneerd. Harm Hoeksema overleed namelijk al op 18 oktober 

1888.97 Opvallend aan deze vermelding in het overlijdensregister is het 

beroep ‘wegwerker’ in plaats van ‘tolpachter’, ‘tolgaarder’ of ‘tolmeester’. 

Mogelijk was hij naast het heffen van tol ook verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de weg. 

 

Voetpaden 

Naast wegen waren er in Noorderham en omstreken ook veel voetpaden. 

De voetpaden liepen vanaf de boerderijen door de landerijen naar de 

kerkjes. De voetpaden werden daarom ook wel kerkenpaden genoemd. 

Volgens Wiersma resulteerde dit in Middag-Humsterland in een patroon 

waarbij de voetpaden en de wegen het web waren, en de kerk de spin.98 

Dit principe is goed te herkennen bij de dorpswierde van Fransum, met 

het kerkje op de dorpswierde en de voetpaden en wegen die van alle 

windrichtingen naar de kerk (wierde) lopen (afb. 40 en 41). Wanneer we 

naar Den Ham zien we dit niet zo duidelijk als bij Fransum.  Het 

noordelijke deel van Noorderham – waar in 1850 toch behoorlijk wat 

boerderijen waren – bevat helemaal geen voetpaden naar de kerk van 

Den Ham. De voetpaden lijken over het algemeen meer op kortere 

verbindingen naar en tussen de dorpen, waarbij de voetpaden tussen 

Fransum, Biggestaart, Den Ham en Noordhorn opvallen. Ook de 

voetpaden die vanaf Noordhorn richting het noorden lopen naar 

Oldehove lijken een verbinding te vormen van dorp naar dorp. Een 

mogelijke verklaring voor de voetpaden die de dorpen met elkaar 

verbonden is dat mensen in een ander dorp naar de kerk gingen. 

 

Afbeelding 40. Voetpaden en kerken in de omgeving van Piloersema omstreeks 1850. 

 
97 GrA. Toegangsnr. 1621, inv.nr. 461, aktenr. 28. 
98 Wiersma 2021, p. 25. 
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Op de kaart uit 1909 wordt onderscheid gemaakt tussen stenen 

voetpaden met vonders, stenen voetpaden (zonder vonders) en 

onverharde voetpaden. Mogelijk waren de verharde voetpaden de meest 

gebruikte routes. Een andere motivatie voor het verharden van de 

voetpaden zou de natte omstandigheden van de te doorkruisen landerijen 

kunnen zijn. Wederom vallen de voetpaden die naar Fransum leidden op.  

 

Afbeelding 41. Voetpaden en kerken in de omgeving van Piloersema omstreeks 1909. 

 

Conclusie 

In verband met de natte omstandigheden liepen en lopen een groot deel 

van de wegen lopen over (voormalige) dijktracés. Een uitzondering 

hierop is de Lageweg. De exacte reden voor de ligging van deze weg is 

onduidelijk. Na de verschuiving van vervoer over water, naar vervoer 

over land werd de behoefte voor beter begaanbare wegen groter. Wegen 

werden verhard met grind of puin, dit werd bekostigd door tolheffing. 

De voetpaden in Middag-Humsterland (rondom de dorpswierden) 

verbonden omliggende boerderijen met de kerk op de dorpswierde. In 

het geval van Den Ham lijken de voetpaden voornamelijk een 

kortere/directere verbinding naar Fransum en Noordhorn. De 

locatiekeuze van Piloersema werd mogelijk na de aanleg van de dijken 

nog aantrekkelijker. Het wegennetwerk dat over de dijktracés liep was via 

de zuidoostkant van het voormalige borgterrein gemakkelijk te bereiken. 
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2.7 Historisch verkavelingspatroon 

Als resultaat van mechanisatie en schaalvergroting is het historische 

verkavelingspatroon veranderd. Zijn deze veranderingen zichtbaar in het 

verkavelingspatroon van Noorderham en omgeving? En hoe is de 

kadastrale perceelgrootte in Noorderham veranderd? 

Verkavelingspatroon 

Wanneer we naar de verkavelingspatronen van Noorderham en 

omgeving in 1832 kijken, vanaf het westen naar het oosten, kunnen er 

verschillende patronen worden onderscheiden. 

 

Afbeelding 42. Verkavelingspatronen van Noorderham en omgeving in 1832. 

Het eerste verkavelingspatroon is te onderscheiden boven op de 

keileemrug van Noordhorn. Het onderscheid zich van aangrenzende 

verkavelingspatronen door de relatief grote, veelal rechthoekige, 

percelen. 

Het tweede verkavelingspatroon kan worden onderscheiden op de flank 

van de keileemrug tot aan de Noorderslachte dijk. Het gaat hier om het 

meest regelmatige verkavelingspatroon op de kaart. Er lijkt hier een soort 

van opstrekkende verkaveling te zijn aangelegd op de flanken van de 

keileemrug, waaarvan de percelen gekarakteriseerd worden door een 

geringe breedte. 

In het stroomdal van de Oude Riet is het derde verkavelingspatroon te 

identificeren. Dit patroon is heel rechthoekig en bevat bijna geen 

gebogen kavelsloten. Hierbij staan veel van de sloten haaks op de 

hoofdwaterloop, in dit geval de Oude Riet. Dit betekent dat in de 
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binnenbochten de percelen spits toelopen naarmate de afstand tot de 

Oude Riet vergroot. En in de buitenbocht worden de percelen steeds 

breder naarmate de afstand tot de Oude Riet groter wordt. 

Als vierde verkavelingspatroon kan Noorderham zelf worden 

onderscheiden. Doordat op diverse plekken oude wadgeulen zijn 

gebruikt bij de aanleg, is een deel van de kavelgrenzen hier gebogen. 

Binnen Noorderham kan nog onderscheid worden gemaakt tussen het 

deel ten noorden van de Noorderhamdijk en ten zuiden van de 

Noorderhamdijk. Ten noorden van deze dijk gaat het ook weer om een 

stroomdal, dit keer op een kleinere schaal dan bij de Oude Riet. Maar wel 

een duidelijke structuur waarbij de sloten vaak haaks staan op de 

waterloop. Ten zuiden van de Noorderhamdijk beïnvloedden de 

historische waterlopen de verkaveling, maar zijn op sommige plekken 

ook rechthoekige of vierkante percelen te zien. 

Daarna volgt wederom een stroomdal, dit keer van de Oude Tocht. Ook 

deze verkaveling bestaat hoofdzakelijk uit strakke lijnen. Ten 

noordwesten van de Arberedijk is de verkaveling vergelijkbaar met die 

van het stroomdal van de Oude Riet. Aan de zuidoost kant van de 

Arberedijk is de verkaveling onregelmatiger, als een resultaat van 

voormalige meanderende waterlopen en de hoge dichtheid van dijken. 

Het zesde verkavelingspatroon, is die van het voormalige (schier)eiland 

Middag. Rondom de dorpswierde van Fransum heeft de verkaveling veel 

weg van een radiale verkaveling. 

Het deel op de kaart ten noorden van de Humsterlanddijk – Humsterland 

– bevat geen dorpswierden, en werd daardoor alleen beïnvloed door de 

historische waterlopen. Dit resulteert in een uiterst onregelmatige 

verkaveling. 

Het laatste verkavelingspatroon is die van Zuiderham. Deze lijkt wel op 

de verkaveling van Noorderham, al zijn er minder kromme lijnen van 

natuurlijke waterlopen. De resten van het staartje van het Middagsterriet 

zijn nog zichtbaar in de verkaveling, een aantal smalle percelen. In 

verband met de relatief lagere ligging ten opzichte van Noorderham, zou 

verwacht kunnen worden dat de percelen kleiner zouden zijn (meer 

sloten voor een betere waterhuishouding). Dit is niet het geval, een 

verklaring hiervoor zou de aanwezigheid van poldermolens kunnen zijn 

(betere ontwateringstoestand). 

Wanneer we deze historische verkavelingspatronen uit 1832 over de 

huidige verkaveling leggen vallen de volgende dingen op (afb. 43Afbeelding 

43). Over het algemeen kan gezegd worden dat een groot deel van de 

percelen zijn samengevoegd. Dit valt voornamelijk op op de flank van de 

keileemrug, waar de kleine smalle percelen plaats hebben gemaakt voor 

grote percelen. Ook in het stroomdal van de Oude Riet is een duidelijke 

verandering waarneembaar. Ten noorden van de dwarsdijk zijn de meeste 

sloten die haaks op de Oude Riet stonden behouden. Maar een perceel 

strekt nu vanaf de Oude Riet tot aan een dijk (Humsterlanddijk, 

Spanjaardsdijk of Noorderslachte). De resterende verkavelingspatronen 

zijn naast de samenvoeging van enkele percelen niet zo drastisch 

veranderd. In Noorderham is een combinatie van historische waterlopen 

en gegraven waterlopen nog steeds van invloed op de verkaveling. 
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Afbeelding 43. Verkavelingspatronen van Noorderham en omgeving uit 1832, over de 
verkaveling in 2021. 

 

Kadastrale perceelgrootte 

In tegenstelling tot de situatie in 1832, wordt er tegenwoordig een 

onderscheid gemaakt tussen perceelgrootte (verkaveling) en de kadastrale 

perceelgrootte. Dit onderscheid wordt met name beïnvloed door de 

aanwezige waterlopen (sloten) die voor de verkaveling zorgen maar 

buitenbeschouwing worden gelaten voor de kadastrale perceelgrootte. 

In 1832 telde Noorderham 214 percelen tegenover 125 percelen in 2021. 

Een logische verklaring voor de forse afname van het aantal percelen is 

de komst van een aantal grote percelen. Waar in 1832 maar één perceel 

groter dan 4 hectare was, met een oppervlakte van 4.23 hectare, zijn er in 

2021 maar liefst 16 percelen die groter zijn dan 4 hectare. Daarbij heeft 

het grootste perceel een oppervlakte van 29.02 hectare. De oorzaak van 

de perceelvergroting heeft niet met ruilverkaveling te maken, deze kwam 

namelijk niet voor in Middag-Humsterland.99 

Het valt op dat de kadastrale percelen rondom Piloersema relatief klein 

zijn gebleven. De historische waterlopen zijn hier nog herkenbaar in de 

onregelmatige verkaveling. Ook rondom Den Ham en langs de 

noordrand van Noorderham zijn de percelen niet samengevoegd, zoals 

wel het geval is ten noorden van Piloersema en aan de zuidwestkant van 

Noorderham. 

 
99 Wiersma 2021, p. 34. 
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Afbeelding 44. Kadastrale perceelgrootte in 1832 en 2021 van percelen in Noorderham. 

 

Conclusie 

Er kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 

verkavelingspatronen in 1832. Door de jaren heen heeft het 

samenvoegen van percelen en het dempen van sloten geleid tot 

veranderingen in deze verkavelingspatronen. Ondanks dat blijft de 

verkaveling zeer onregelmatig, en hebben sommige sloten nog een 

meanderend karakter. Ook de kadastrale perceelgrootte is fors 

toegenomen met een uitschieter van 29 hectare. Rondom Piloersema zijn 

de percelen niet drastisch vergroot. De historische waterlopen zijn nog 

herkenbaar in de onregelmatige verkaveling.  
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2.8 Historisch landgebruik 

In deze paragraaf wordt de focus verschoven naar het boerenbedrijf en 

de rol die dit op het landschap heeft gehad. Hoe is het landgebruik van 

Noorderham door de jaren ontwikkeld? Zijn er nog sporen van historisch 

landgebruik? En wat zegt de verhouding bouwland grasland over de 

boeren bedrijfsvoering? 

Voedseleconomie Noorderham 

Het bouwland werd in Den Ham (Noorderham) omstreeks 1828 gebruikt 

om de volgende gewassen op te verbouwen: “tarwe, kool, of raapzaad, gerst, 

veel haver en rogge, meest voor eigen gebruik, paarde- of venne boonen, alsmede de 

meeste peulvruchten, aardappelen, wortelen, kool en knollen”.100 Paardebonen en 

vennebonen vallen onder de categorie ‘tuinvruchten’, groenten, bonen. 

Andere bonen die vermeld worden in de schoolmeestersrapporten van 

de provincie Groningen zijn snijbonen, stambonen en waalse/grote 

bonen, deze werden in 1828 dus niet in Den Ham verbouwd.101 

Opvallend is dat onder andere koolzaad werd verbouwd ‘meest voor 

eigen gebruik’. Terwijl dit één van de verbouwde gewassen was, waarin 

de boeren in de provincie Groningen gespecialiseerd waren. Maar liefst 

één derde van de landelijke productie van koolzaad werd in de provincie 

verbouwd.102 Het lijkt aannemelijker dat ‘meest voor eigen gebruik’ wijst 

op het tweede deel van de opsomming met de bonen, peulvruchten, 

aardappelen, wortelen, kool en knollen. 

Naast het gebruik van de landerijen voor de productie van voedsel, 

hadden boerenerven soms ook een boomgaard en/of een moestuin. 

Hierin kon groente en fruit verbouwd worden voor eigen gebruik. Uit 

het rapport van de Commissie van Landbouw uit 1821 blijkt dat de 

fruitproductie uit de boomgaarden bij de boerenerven – voornamelijk 

appels, peren en pruimen – genoeg produceerden om de hele provincie 

Groningen te voorzien.103 

In Noorderham waren in 1832 in totaal zes boomgaarden bij de erven. 

Eén van de boomgaarden was bij de pastorie, de resterende vijf 

boomgaarden waren bij boerenplaatsen. Piloersema was één van de vijf 

boerenplaatsen met een boomgaard. De zes boomgaarden hadden samen 

een oppervlakte van 1.7 hectare.  (Moes)tuinen kwamen meer voor in 

Noorderham, 20 met een totaaloppervlakte van 2.6 hectare. In 

tegenoverstelling tot de boomgaarden, waren de (moes)tuinen ook 

gelegen bij de huizen in het dorp. Piloersema had twee (moes)tuinen. In 

hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de boomgaard (en moestuin) van 

Piloersema. 

 

Veranderingen in de boerenbedrijfsvoering 

In de 18e eeuw was er in Middag-Humsterland een verschuiving van in 

veeteelt gespecialiseerde boerenbedrijven naar gemengde 

boerenbedrijven. Bij de in veeteelt gespecialiseerde boerenbedrijven 

hoorden landerijen die voornamelijk werden gebruikt als hooiland – in 

1832 worden er in Noorderham en omgeving geen percelen aangeduid 

met hooiland – of weiland. Volgens Wiersma was deze verschuiving 

 
100 GrA. Toegangnr. 890, inv.nr. 6.2. 
101 Boekholt & Kooi 1996, p. 113. 
102 Wiersma 2021 p. 32. 
103 Oomkens 1821, p. 63. 
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waarschijnlijk een resultaat van “drie veepestepidemieën, stijgende graanprijzen, 

een opbloeiende economie en wijzigingen in het beklemrecht”.104 Deze wijzigingen 

hielden in dat de vaste pachttermijn verdween en bij het beëindigen van 

het pachten hoefde de gepachte grond niet in dezelfde staat worden 

opgeleverd als dat de grond aan het begin van de pachting was. 

In het schoolmeestersrapport uit 1828 vermeldt Sipkes het volgende over 

de bodemgesteldheid van Den Ham: “De bovengrond bestaat uit zware klei 

met zavel gemengd ter diepte van 6 à 7 palmen, en vervolgens zandig, doch in het 

zuidelijk gedeelte van den Ham ter diepte van één el een weinig darg en ter diepte van 

omtrent vier ellen schelpjes.”.105 De zware klei was voornamelijk geschikt voor 

gebruik als grasland. Toch was een groot deel (44 procent in 1832) nog 

in gebruik als bouwland. 

In 1844 wordt het bodemgebruik van Den Ham in meer detail 

beschreven: “De grond bestaat hier uit ongemeen zware klei en is zeer geschikt voor 

vetweiderij; op de bouwlanden ziet men hier somtijds zes tot acht paarden voor de ploeg 

welke nog maar zeer langzaam voorwaarts gaan, op enkele plaatsen is de bovengrond 

hier zavelig, dat is, hij bestaat uit zachte met zand gemengde klei, ter diepte van 6 of 

7 palmen, waarna men vervolgens zand ontmoet; doch zuidelijk heeft men, op diepte 

van eene el, derrie, en daarna grond met schelpjes vermengd, van vier ellen diep.”.106 

Het vermelden van de hoeveelheid paarden die nodig waren om het land 

te ploegen is een goede weergave van de zware kleigronden. 

De derde en daarmee laatste beschrijving van de bodemgesteldheid uit 

de 19e eeuw die we hier bespreken komt uit 1890, en gaat over de 

gemeente Aduard: “De kleigrond is meestal zeer vruchtbaar, doch om zijn zwaarte 

en waterhoudendheid beter geschikt voor weide- dan voor bouwland. Ongeveer drievijfde 

gedeelte der geheele oppervlakte bestaat dan ook reeds uit weiland. … Vele, tusschen 

de hoogere landen gelegen, lagere percelen, als overblijfselen van oude stroomen, worden 

als weiland gebruikt. Dit is een grasrijke bodem en de landen zijn voldoende hoog om 

boven water gehouden te worden.”.107 Hieruit blijkt dat ook toen, grasland al 

vaker als grondgebruik voorkwam dan bouwland. Met de ‘overblijfselen 

van oude stroomen’ zal onder andere verwezen worden naar de Oude 

Tocht. De Oude Riet lag niet in de gemeente Aduard, maar het is 

aannemelijk dat ook dit oude stroomdal voornamelijk werd gebruikt als 

weiland. 

Vanaf omstreeks 1930 was er wederom een verschuiving van de 

boerenbedrijfsvoering in Middag-Humsterland, ditmaal van gemengde 

boerenbedrijven naar in veeteelt/(melk)veehouderij gespecialiseerde 

boerenbedrijven. Dit was het resultaat van een impuls aan immigratie van 

kleiboeren uit Friesland waar de verschuiving naar gespecialiseerde 

boerenbedrijven al plaats had gevonden.108 Deze verschuiving is duidelijk 

terug te zien in het landgebruik in Noorderham (afb. 45Afbeelding 45). Bij 

de vergelijking van landgebruik van Noorderham tussen 1832 en 2021 

horen de volgende cijfers. 

  

 
104 Wiersma 2021, p. 31. 
105 GrA. Toegangnr. 890, inv.nr. 6.2. 
106 Aa 1839-1851 in Delvigne 1996, p. 17. 
107 Hamming 1890 in Delvigne 1996, p. 17-18. 
108 Wiersma 2021, p. 34. 
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Tabel 3. Oppervlakten bouw- en grasland in Noorderham in 1832 en 2021. 

 1832 2021 

Bouwland 104.19 ha 24.87 ha 
Grasland 120.71 ha 175.27 ha 

Totaal oppervlak Noorderham 239.15 ha 239.15 ha 

Op basis van bovenstaande oppervlakten was in 1832 44 procent van het 

totale oppervlak van Noorderham in gebruik als bouwland, ten opzichte 

van 50 procent in gebruik als grasland. In 2021 is nog maar 10 procent 

van het totale oppervlak in gebruik als bouwland, en is het gebruik als 

grasland gestegen tot 73 procent. Een kanttekening hierbij is dat 

landerijen in 1832 94 procent van het totale oppervlak van Noorderham 

in beslag nam. Dit is in 2021 nog maar 83 procent. Een verklaring voor 

de afname is onder andere dat de gegevens van 2021 alleen het gebruik 

van de landerijen door agrarische bedrijven lijken weer te geven. Zo 

ontbreken twee percelen ten zuiden van Piloersema. Ook is het dorp 

uitgebreid, waardoor de totale oppervlakte van gras- en bouwland ook is 

afgenomen. 

 

Afbeelding 45. Bouw- en grasland in Noorderham, in 1832 (links) en 2021 (rechts). 

De mechanisatie die na de Tweede Wereldoorlog fors doorzette, was 

onder meer het resultaat van overheidssteun, waarbij trekkers tegen 

voordelige prijzen beschikbaar werden gesteld voor boeren in Middag-

Humsterland.109 Met de komst van landbouwmachines zou je kunnen 

verwachten dat de zware kleigronden een minder groot probleem zouden 

zijn, toch zette de verschuiving van gemengd landgebruik naar 

voornamelijk grasland door. De oorzaak is waarschijnlijk te vinden in de 

slechte waterdoorlatendheid van deze zware kleigronden die zeer 

ongunstig is voor akkerbouw. Voor het gebruik als grasland werden de 

percelen gescheurd en geëgaliseerd zodat de grote landbouwmachines het 

land makkelijker konden bewerken. Ook werd er over gegaan op eiwitrijk 

Engels raaigras, wat bevorderlijk was voor beweiding en hooiproductie. 

 
109 Wiersma 2021, p. 34. 
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Daarnaast werden de beperkte overgebleven percelen bouwland onder 

andere gebruik voor het verbouwen van voedergewassen, zoals mais.110 

 

Microreliëf 

De sporen van het historische landgebruik zijn op sommige plekken nog 

te zien in het landschap, in de vorm van microreliëf. Het microreliëf is 

het resultaat van intensief gebruik van de landerijen. Door de natte 

omstandigheden – als resultaat van de lage ligging – in combinatie met 

de slecht waterdoorlatende (zware) klei, waren er veel greppels nodig 

voor de ontwatering van de landerijen.111 Na de afsluiting van de 

Lauwerszee (1968), veranderde de waterhuishouding van het Middag-

Humsterland. Dit had voornamelijk invloed op de lagergelegen delen, die 

door de extra buffer van de Lauwersmeer nu beter leeggepompt konden 

worden. Voorheen stonden de laaggelegen delen in het najaar, de winter 

en het voorjaar vaak onder water, of waren te nat om te gebruiken.112 

Noorderham is relatief hoog gelegen in Middag-Humsterland, en zal om 

die reden niet heel veel beïnvloed zijn door de afsluiting van de 

Lauwerszee. 

In de loop van de 18e eeuw begonnen boeren met het ‘scheuren’ van 

grasland, ter bevordering van de ontwatering. Hierbij werden de akkers 

naar binnen omgeploegd, dit resulteerde in ‘kruinige percelen’.113 Dit 

kwam voornamelijk voor op de kalkrijke poldervaaggronden.114 Wanneer 

we kijken naar de bodemkaart van Noorderham wordt duidelijk dat er 

geen kalkrijke poldervaaggronden in Noorderham zijn; enkel knipppige 

en kalkarme poldervaaggronden (afb. 11Afbeelding 11). Dit in 

tegenoverstelling tot het stroomdal van de Oude Riet, deze bestaat uit 

kalkrijke poldervaaggronden. 

Het ontstaan van ‘bouwlandgreppels’ is volgens Wiersma te herleiden 

naar opkomst van de wisselbouw in de 19e eeuw. Bij ‘bouwlandgreppels’, 

werden de akkers opgeploegd, met tussendoor steeds ondiepe greppels. 

Dit was een combinatie van de ‘kruinige percelen’ op de kalkrijke 

poldervaaggronden en de greppelstructuren zoals ze in Friesland veel 

voorkwamen.115 

Door de egalisatie van percelen – als resultaat van schaalvergroting en 

mechanisatie – is veel microreliëf verdwenen, toch zijn er in Noorderham 

nog sporen van het historisch landgebruik in de vorm van microreliëf in 

de percelen terug te zien (afb. 46). Het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk 

om de ‘bouwlandgreppel’ structuur. In sommige gevallen is het 

microreliëf aanwezig op het hele perceel. In andere gevallen op een deel 

van het perceel. Op basis van de locaties van het markante microreliëf 

kan worden afgeleid dat dit voornamelijk voorkomt op plekken van de 

eerste bewoning van Noorderham. 

 
110 Wiersma 2021, p. 34. 
111 Schroor et al. 2007, p. 161; Wiersma 2021, p. 30. 
112 Wiersma 2021, p. 30. 
113 Wiersma 2021, p. 31. 
114 Wiersma 2021, p. 30. 
115 Wiersma 2021, p. 29-30. 
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Afbeelding 46. Microreliëf van greppels in Noorderham. 

Met name het mircoreliëf rondom de kerk is goed behouden en 

herkenbaar (afb. 47). Wanneer we het microreliëf van dichterbij bekijken 

wordt duidelijk dat de twee types goed te onderscheiden zijn. Het eerste 

type is een waarbij de greppels zeer dicht op elkaar liggen (circa 4 meter): 

‘markant microreliëf’. Het andere type waarbij de afstand ongeveer twee 

keer zo groot is (circa 10 meter) wordt aangeduid met ‘microreliëf’.  
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Afbeelding 47. Close up van het microreliëf rondom de kerk van Den Ham. 

Rondom Piloersema zijn ook nog een aantal percelen waarop microreliëf 

te herkennen is. Hierbij valt het terrein ten zuiden van Piloersema op, dit 

wijst op intensief landgebruik – waarbij veel tijd is besteed aan een goede 

afwatering – rondom het voormalige Piloersema (1). In het zuidelijke deel 

van het perceel met markant microreliëf zijn vier bulten te 

onderscheiden, mogelijk gaat het hier om kruinige percelen. Met pijlen 

zijn de richtingen van microreliëf aangegeven, hieruit blijkt dat lang niet 

alle afwatering in dezelfde richting gebeurde. In veel gevallen volgt het 

patroon één zijde van het perceel. Uitzonderingen hierop zijn de percelen 

ten noorden en zuiden van Piloersema. Op het perceel ten noorden van 

Piloersema zijn twee verschillende richtingen aanwezig. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat dit losse percelen waren. In 1832 was het 

perceel inderdaad kleiner, maar zou het alsnog twee verschillende 

richtingen hebben gehad. Hieruit kan worden afgeleid dat dit microreliëf 

ouder is dan 1832. Mogelijk werd er per perceel gekeken hoe de 

natuurlijke helling was, en op basis van de natuurlijke helling werden 

vervolgens de greppels gemaakt. 
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Afbeelding 48. Close up van het microreliëf rondom Piloersema. 

 

Conclusie 

De verschuivingen in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven heeft grote 

effecten gehad op het landgebruik. Steeds meer bouwland maakte plaats 

voor grasland, tot de huidige situatie waar 10 procent van de oppervlakte 

van Noorderham wordt gebruikt als bouwland. In de percelen zijn op 

sommige plekken nog duidelijke sporen zichtbaar van het historisch 

landgebruik, zo ook ten zuiden van Piloersema. Hierbij moesten de 

greppels de kwaliteit van het land verbeteren door een betere afwatering. 
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2.9 Conclusie: het landschap rond de borg 

Piloersema 

De borg Piloersema is gelegen in het Groninger kwelderlandschap. Vanaf 

omstreeks 500 voor Chr. groeide de kwelder in noordelijke richting. 

Hierbij slibde de Hunzeboezem geleidelijk aan dicht. Als gevolg daarvan 

speelde de vorming van de Lauwerszee een belangrijke rol in de 

landschapsgenese van Noorderham en omgeving. De Oude Riet en de 

Oude Tocht waren belangrijke getijdegeulen en kenden als gevolg van 

hun directe contact met het buitenwater een prominente afzetting van 

sediment. Mogelijk is Noorderham in de periode tussen 800 en 1250 na 

Chr. een tijd een eilandje geweest. In deze periode is een 

wadgeulenpatroon ontstaan, dat op sommige plaatsen nog te herkennen 

is. Opvallend hierbij is het onderscheid tussen de noordelijke en de 

zuidelijke helft van Noorderham. Waar Middag en Humsterland beide 

verscheidene dorpswierden hadden ontbreken die in Noorderham, wel 

zijn er een aantal huiswierden. Noorderham is door de jaren heen van 

een getijdenzone veranderd in een kwelder.  Vervolgens werd het een 

kwelderwal (van de Oude Tocht en Oude Riet) tot het in de 14e eeuw 

werd bedijkt.  

Dit was het begin van het door de mens gevormde cultuurlandschap van 

Noorderham. De gefaseerde bedijking zorgde voor hoogteverschillen 

van de polder(tje)s, door buitendijkse opslibbing. Zo ook in de polder 

Noorderham, waar het noordelijke deel (waar Piloersema is gelegen) 

hoger ligt dan het zuidelijke deel. Enkele huiswierden in Noorderham 

worden gedateerd vanaf de vroege middeleeuwen, dit zou betekenen dat 

er voor de bedijking al bewoning was. De meeste huiswierden stammen 

waarschijnlijk uit de late middeleeuwen, omstreeks de bedijking van 

Noorderham. Waarschijnlijk is het bouwen in het open veld pas 

begonnen na de afsluiting van de Oude Tocht en de Oude Riet, toen de 

kans op overstroming was afgenomen. Dit zien we ook terug bij 

Piloersema en het voormalige borgterrein. Waar de voormalige borg 

opeen podium lag – een teken dat men vreesde voor overstromingen –, 

ligt de huidige borg in het open veld, omdat men als gevolg van de 

bedijking niet langer rekening hield met overstroming.  

Het dorp Den Ham is ontstaan uit drie clustertjes bebouwing, waarbij de 

kerk en pastorie de naam Den Ham hadden en het begin van het dijkdorp 

Biggestaart werd genoemd. Waar het vervoer tot de 19e eeuw 

voornamelijk over water ging, veranderde dat in de loop van de 19e eeuw, 

hierbij werden verharde wegen aangelegd over de dijktracés. Het belang 

van vervoer over water bleef nog wel aanwezig. Dit blijkt uit onder 

andere uit het onderhoudt van de Hamstertocht, die Den Ham via 

Aduard met het waterlopen netwerk van de provincie verbond. Een 

ander belangrijk element in de infrastructuur waren de voetpaden, die 

boerderijen verbonden met de kerk, en een kortere verbinding vormde 

tussen de dorpen dan over de dijktracés. De verkaveling en het 

landgebruik is door de jaren heen veranderd, ondanks demping van 

sloten voor de landbouw is de onregelmatige verkaveling in Noorderham 

deels behouden gebleven. De verschuiving van gemengde 

boerenbedrijven naar veeteelt zorgde voor een forse afname van 

bouwland in Noorderham. Hierbij werden greppels die waren aangelegd 

voor een betere afwatering, overbodig. Toch zijn er op sommige percelen 

nog duidelijke sporen zichtbaar van het intensieve landgebruik. 
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De locatiekeuze van het voormalige borgterrein is waarschijnlijk 

beïnvloed door meerdere landschappelijke elementen Eén van deze 

elementen is hoogstwaarschijnlijk de nabijheid van een natuurlijke 

waterloop die langs het borgterrein liep. Hiermee was er toegang tot 

binnen- en buitenwater via een netwerk van waterwegen. Daarnaast was 

de natuurlijk verhoogde ligging op een kwelderwal in combinatie met een 

podium voordelig tijdens overstromingen. Dit bleef van belang tot de 

Oude Tocht en Oude Riet werden afgesloten en het gevaar op 

overstromingen afnam. Hierdoor kon de nieuwe borg in het open veld 

herbouwd worden. Ook het grondbezit van het klooster in Aduard heeft 

waarschijnlijk invloed gehad op de locatiekeuze van Piloersema. Op 

kloostergoederen kon immers niet op eigen grond gebouwd worden. Na 

de aanleg van dijken vormde de dijktracés een wegennetwerk, die vanaf 

het voormalig borgterrein makkelijk te bereiken was. Of de nabijheid van 

een dorp van belang is geweest voor de locatiekeuze is onduidelijk. De 

eerste vermelding van Den Ham is één tot twee eeuwen na de 

waarschijnlijke bouw van Piloersema. De huidige verkaveling rondom 

Piloersema is niet drastisch vergroot, en de historische waterlopen zijn 

nog te herkennen. Uit het microreliëf blijkt dat het land rondom 

Piloersema intensief is gebruikt. 
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HOOFDSTUK 3. PILOERSEMA ALS 

STEENHUIS, BORG EN BOERDERIJ 

3.1 Inleiding en vraagstelling 

Wanneer je vanaf de Sietse Veldstraweg de ree (oprijlaan) inslaat, door 

het hek en tussen de hoge laanbeplanting, bereik je na zo’n 400 meter de 

gracht rondom het borgterrein van Piloersema. Als je vanaf hier naar het 

zuiden kijkt zie je een perceel met een opvallend reliëf: het voormalige 

borgterrein van Piloersema. Hierop grazen schapen en paarden van 

Piloersema. Rondom de gracht loopt een voetpad met aan weerszijden 

bomen, de singel die het borgterrein beschermd tegen de wind.  

Het huidige borgterrein kan op twee manieren betreden worden. Aan de 

oostkant via het erf, kom je achter bij de schuren uit. Hier kan je aan de 

zuidkant van de grote schuur – waar een gevelsteen uit 1702 het bouwjaar 

van deze schuur aanduidt – langs de moestuin richting het voorhuis 

lopen. Aan het einde van de moestuin, ter hoogte van de hoofdingang, 

loopt een voetgangersbrug vanaf de singel, over de gracht, naar het 

borgterrein (de tweede manier op het borgterrein te betreden). Aan de 

zuidkant van het voorhuis bevindt zich een klein kloostertuintje, met 

buxusstruikjes.  

 

Afbeelding 49. Kloostertuintje aan de zuidkant van het voorhuis. 

Aan de westkant van het voorhuis gaat de siertuin verder met onder 

andere een verlaagd deel. Waar er eerder twee grote kastanjebomen voor 
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het voorhuis stonden, is er tegenwoordig nog maar één over. Dit 

benadrukt de asymmetrische ligging van de tuin ten opzichte van het 

voorhuis nog meer, als ook de asymmetrie van het voorhuis zelf (met 

betrekking tot ramen en de voordeur). 

 

Afbeelding 50. Verlaagde tuin, met de overgebleven kastanjeboom en het voorhuis vanaf 
het westen. 

In de zuidwesthoek van het borgterrein bevindt zich een grote 

omgevallen zomereik, die verder is gegroeid na het omvallen. 

 

Afbeelding 51. Omgevallen zomereik in de zuidwesthoek van het borgterrein. 

De gehele noordkant van het borgterrein is in gebruik als boomgaard, 

hier bevinden zich een diversiteit aan fruit- en notenbomen. Ook staat er 

een theehuisje aan de noordkant van de boomgaard. Daarnaast wordt de 

boomgaard begraasd door schapen, en lopen er ganzen en kippen. 
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Afbeelding 52. Boomgaard met schapen, kippen, ganzen en het theehuisje op de 
achtergrond. 

Wat uiteindelijk toch het meeste opvalt aan dit borgterrein is het 

prominente voorhuis – met een gevelsteen uit 1633 – dat tevoorschijn 

komt achter de schuur. Wat op het eerste oog een grote boerderij lijkt – 

op basis van de omvang van de singel – met een zeer prominente 

laanbeplanting. Het blijkt een borg te zijn met een lange geschiedenis.  

In dit hoofdstuk staat de geschiedenis van de borg en zijn directe 

omgeving centraal (zowel het huidige borgterrein, als het voormalige 

borgterrein). Het gaat om de periode vanaf de eerste vermelding van 

Piloersema in 1521 tot de laatste particuliere eigenaren in 1991 en de 

huidige situatie. Thema’s die hierbij aan bod zullen komen zijn de 

bezitsgeschiedenis, die kort zal worden uitgelicht in paragraaf 3.2, om 

daarna in te gaan op de rechten die hoorden bij de borg, de ruimtelijke 

opbouw van het voormalige borgterrein, als ook de ontwikkeling van de 

ruimtelijke opbouw van het huidige borgterrein. Daarnaast zal worden 

ingegaan op het gebouw, een borg en boerderij in één. En hoe het zo is 

gekomen dat Piloersema nog één van de weinige overgebleven borgen in 

de Ommelanden is. Als laatste komt het boerenbedrijf Piloersema 

aanbod.  

Vragen die hierbij behandeld zullen worden zijn als volgt: Wie zijn de 

vroegere eigenaren van Piloersema geweest? Welke rechten behoorden 

vroeger bij deze borg? Wat kan uit terreinkenmerken en archeologische 

gegevens worden afgeleid over de middeleeuwse voorganger (borg en 

borgterrein) van de huidige borg? Uit welke onderdelen bestond het 

latere borgterrein vanaf de aanleg tot nu, wat waren de kenmerken van 

deze onderdelen, welke functie hadden ze en hoe werden deze genoemd? 

Hoe functioneerde het boerenbedrijf, en welke rol heeft het 

boerenbedrijf gespeeld in het behoud van de borg? Door middel van het 

beantwoorden van deze vragen zal een beeld geschetst worden van de 

ontwikkelingen van Piloersema als borg en boerderij. 
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3.2 Bezitsgeschiedenis Piloersema 

In deze paragraaf zal de bezitsgeschiedenis van Piloersema – van de 

voormalige en huidige borg – vanaf de eerste vermelding uit 1521, tot de 

laatste particuliere eigenaren schematisch worden weergegeven. Aan de 

hand van dit overzicht zullen de volgende paragrafen – waarin verwezen 

wordt naar de verschillende eigenaren – wellicht beter te begrijpen zijn. 

Daarnaast zullen in deze paragraaf een aantal eigenaren van Piloersema 

met een interessant verhaal kort worden uitgelicht. 

Schematisch overzicht van de bezitsgeschiedenis 

 

Afbeelding 53. Een vereenvoudigd overzicht van de bezitsgeschiedenis van Piloersema. 
Kinderen en erfgenamen die geen belangrijke rol hebben gespeeld in de 

bezitsgeschiedenis zijn voor de overzichtelijkheid weggelaten. 

De naam Piloersema wijst op de stichting door een andere familie dan 

die voorkomen in het overzicht van de bezitgeschiedenis. De uitgang -

ma doet denken aan een persoonsnaam. De persoonsnaam zou 

afkomstig kunnen zijn van Lubbe Pylosym die in 1448 wordt vermeld, of 

van Datho Pijloetsem die in 1453 wordt vermeld.116 Een direct verband 

tussen één van deze namen en de borg Piloersema is tot op heden nog 

niet gevonden. 

 

 
116 Formsma et al. 1987, p. 149. 
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Geslacht Jensema op de Jensemaborg 

In de eerste helft van de 16e eeuw was Piloersema in ieder geval in het 

bezit van het geslacht Jensema. Hoelang zij voor 1521 al in het bezit 

waren van Piloersema is niet bekend. Het geslacht Jensema bewoonde de 

Jensemaborg even ten noordwesten van Piloersema, wie er in deze tijd 

op Piloersema woonde is niet bekend. Het geslacht Jensema was het 

belangrijkste jonkersgeslacht in Humsterland, dat zijn oorsprong in 

Humsterland kende (inheems).117 Naar alle waarschijnlijkheid heeft het 

geslacht Jensema altijd op Jensemaborg gewoond.118 Het lijkt er echter 

op dat dit geslacht in de loop van de 17e eeuw is uitgestorven.119 

Theoretisch gezien zou het niet gek geweest zijn om hier een steenhuis 

in het bezit te hebben – met een defensieve functie – als prominent 

geslacht in Ommelanden in de onrustige tijden. Echter, in de tweede helft 

van de 15e eeuw was het relatief rustig in de Ommelanden, hierdoor 

verloren steenhuizen in de Ommelanden deze verdedigingsrol.120 Dit 

maakt het onwaarschijnlijk dat het geslacht Jensema Piloersema voor 

deze reden in het bezit had. Waarschijnlijk hebben zij het originele 

steenhuis niet gebouwd.  

 

Afbeelding 54. Jensemaborg met het onderschrift is “Diest te Noorthorn in’t 
Westerquartier” getekend door Jacobus Stellingwerff in de tweede helft van de 17e eeuw.  

 

Geslacht de Mepsche 

Het geslacht de Mepsche, is van oorsprong een Drents geslacht. Het 

geslacht de Mepsche op Piloersema is onderdeel van de Groninger tak. 

De Groninger tak van het geslacht heeft een grote invloed gehad in stad 

en ommeland. Echter, deze toch voornamelijk om negatieve redenen 

bekende en invloedrijke de Mepsche’s (Johan en Rudolf) hebben geen 

directe band met Piloersema121 De eerste de Mepsche op Piloersema: 

genaamd Johan was getrouwd met Dorothea Jensema en was de zoon 

 
117 Feenstra 1981, p. 408; Formsma et al. 1987, p. 315. 
118 Hillinga 2013. 
119 Feenstra 1981, p. 408. 
120 Formsma et al. 1987, p. 14. 
121 Hillinga 2013. 
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van (wederom) Johan de Mepsche en Anne Ompteda, en de kleinzoon 

van Roelef de Mepsche (burgemeester van Groningen).122 

In tegenstelling tot het geslacht Jensema, heeft het geslacht de Mepsche 

een duidelijke stempel achtergelaten op Piloersema. Zij woonden zelf op 

Piloersema, de voormalige en de huidige borg welke – zoals blijkt uit de 

gevelsteen in het voorhuis – gebouwd is in opdracht van Johan de 

Mepsche en Aijlcke tho Nansum. Echter, wanneer wordt gekeken naar 

gelijkenissen tussen de tekening van Jensemaborg uit het einde van de 17e 

eeuw en het voorhuis van Piloersema, zou gezegd kunnen worden dat 

het geslacht Jensema toch nog een invloed heeft gehad op Piloersema 

zoals wij het nu kennen. 

Waar het in de tweede helft van de 15e eeuw relatief rustig was in de 

Ommelanden, was dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) 

absoluut niet het geval. In 1580 moet Johan de Mepsche (getrouwd met 

Dorothea Jensema) vluchten. Waarschijnlijk is in deze onrustige periode 

het oude Piloersema – ten zuiden van het huidige borgterrein – 

vernietigd. Deze niet zo rijke tak van de familie de Mepsche blijft wel tot 

1699 in het bezit van Piloersema, en laten zoals eerder al vermeld het 

huidige Piloersema bouwen.123  

 

Pieter Jacobs Bos 

In augustus 1699 verkopen de erfgenamen124 van Johan de Mepsche en 

Agnes Gruys, Piloersema aan Pieter Jacobs Busch en zijn vrouw Wiske 

Jacobs Scholtens.125 Pieter Jacobs Bos en zijn vrouw zijn geen jonker. 

Daarnaast zijn ze ook nog eens katholiek, wat betekende dat ze niets 

konden met alle rechten behorende bij de borg en landerijen.126 

 

Cornelis Jacobus Boelens 

Cornelis Jacobus Boelens kocht Piloersema op 11 juni 1798 van de oom 

van zijn vrouw Margaretha Pieters Langeland.127 Hij woonde samen met 

zijn vrouw en kinderen op Piloersema. Nog voor de aankoop van 

Piloersema, in 1796 had hij al een functie in het Ommelander bestuur en 

in 1813 werd hij de tweede burgemeester van de in 1811 opgerichte 

gemeente Aduard. Hij bleef burgemeester van Aduard tot zijn dood in 

1822. Er bleven grote schulden over uit zijn nalatenschap.128 Na zijn 

overlijden is een boedelinventaris opgemaakt, hieruit blijkt dat hij een 

goed gevulde bibliotheek had, hij verzamelde boeken.129 

 

Tonnis Bartelts Wieringa 

Tonnis Bartelts Wieringa koopt Piloersema in 1838 van de zoon van 

Cornelis Jacobus Boelens: Petrus Jacobus Boelens. Tonnis Bartelts 

 
122 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 638, regestnr. 487; Alma 2003, p. 66. 
123 Formsma et al. 1987, pp. 14, 149. 
124 Titia van Walta (wed. de Mepsche), Willemina Wicheringe (wed. de Mepsche), 
kapitein Johan de Mepsche, en zijn vrouw Margaretha de Mepsche, wed. Criex, 
en Rembt de Mepsche. GrA. Toegangsnr. 136, nr. 929, blz. 13. 
125 Aa 1839-1851, pp. 185-186. 
126 Boelens & Nienhuis 2006, pp. 344, 1129. 
127 GrA. Toegangsnr. 735, inv.nr. 263. 
128 Boelens & Nienhuis 2006, pp. 1130, 1132. 
129 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr. 169. 
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Wieringa werd ook wel de Tun van Beswerd genoemd. Zoals zijn bijnaam 

al doet vermoeden, woonde Tonnis Bartelts Wieringa zelf niet op 

Piloersema, maar op ‘Groot Beswerd’ te Beswerd. Beswerd is even ten 

noordoosten van Fransum gelegen. Hij verhuurde Piloersema meestal 

per jaar, dit kon ondanks de relatief hoge aanschaf kosten van f 20.000 

uit. Hij had berekend dat hij elk jaar f 1000 verdiende met de verhuur van 

Piloersema. Hij was een grote boer, op het hoogtepunt hadden hij en zijn 

vrouw Saaktje Watzes Noord zeven boerenplaatsen en een totaal van 275 

bunders (hectare) land in het bezit. Dit bezit werd geschat op f 100.000, 

hiermee behoorde Tonnis tot de hoogstaangeslagenen van de gemeente 

Ezinge.130 

 

Jan Tonnis Wieringa & Corrie Wieringa van der Valk 

Via vererving komt Piloersema in het bezit van Jan Tonnis Wieringa. 

Samen met zijn vrouw Corrie Wieringa van der Valk waren zij de laatste 

particuliere eigenaren van Piloersema. Na het overlijden van Corrie (Jan 

was eerder al overleden), en door het ontbreken van nageslacht, kwam 

Piloersema in 1991 in het bezit van een door Corrie (en Jan) opgerichte 

stichting, de ‘Wieringa van Hamsterborg Stichting’.131 

 

Afbeelding 55. Corrie en Jan Wieringa voor Piloersema. 

 

Conclusie 

De naam Piloersema doet vermoeden dat het is gesticht door een familie 

Piloersema, echter harde bewijzen hiervoor ontbreken. Wat wel zeker is, 

is dat Piloersema in het begin van de 16e eeuw in het bezit van het in 

Humsterland prominente geslacht Jensema. Via vererving komt het in de 

loop van de 16e eeuw in het bezit van het geslacht de Mepsche. Zij zijn 

zowel in het bezit van Piloersema tijdens de vernietiging van de 

voormalige borg, als tijdens de bouw van de huidige borg. In 1699 

verkoopt het nageslacht van familie de Mepsche Piloersema aan een 

katholiek boerenechtpaar. Vanaf dit moment veranderde Piloersema 

 
130 Huisarchief Piloersema, Wieringa, P.T., 1890, Herinneringen en lotgevallen uit het 
leven van mijnen vader Tunnes Bartels Wieringa, p. 16. 
131 Familiecommissie Wieringa/Wierenga & Jonkmans-Oosterhoff 1984, p. 528; 
Huisarchief Piloersema, documenten van de stichting. 
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definitief van een borg in een prominente boerderij. Dit is het gebleven 

tot het overlijden van de laatste particuliere eigenaren in 1991. Waarna 

het in het bezit is gekomen van de ‘Wieringa van Hamsterborg Stichting’. 
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3.3 Rechten verbonden aan de borg 

In 1906 schrijft Feith in ‘De Ommelander borgen en hare bewoners in 

de zeventiende en achttiende eeuw’ het volgende over Piloersma: 

“deze borg, welke meer uitblonk door de vele rechten daaraan verbonden dan door de 

trotschheid van het gebouw”.132  

In deze paragraaf doen we een poging om uit te zoeken welke rechten 

verbonden waren aan de borg Piloersema en de daarbij behorende 

landerijen. 

1521 tot 1699: Jensema & de Mepsche 

Wanneer we teruggaan naar de eerst bekende vermelding van Piloersema 

uit 1521 blijkt uit de verdeling van het nalatenschap van Rembt Jensema 

dat alle rechten die op de landen vallen aan Hiddo Jensema toekomen. 

Er wordt helaas niet gespecificeerd wat deze rechten zijn. Daarnaast krijgt 

hij ook alle dijklasten, op de dijk bij ‘Karstiens’ heert en Pieter 

Mentenheert na. Deze dijken zullen worden onderhouden door Tziado 

Jensema. Tziado Jensema, die ook Piloersema in zijn bezit heeft 

gekregen, krijgt dus helemaal geen rechten anders dan de rechten die 

vallen op de borg Piloersema zelf.133 

Op 1 september 1573 zou er een scheiding hebben plaatsgevonden 

tussen Rembt Jensema en Johan de Mepsche. Ditmaal naar aanleiding 

van het overlijden van Hiddo Jensema (vader van Rembt Jensema en 

Dorothea Jensema, schoonvader van Johan de Mepsche). Bij Rembt 

Jensema wordt vermeld dat hij hoofdeling is in Humsterland.134 Wellicht 

zijn bij deze scheiding rechten die in 1521 naar Hiddo waren gegaan nu 

toch bij de eigenaren van Piloersema (Johan de Mepsche en Dorothea 

Jensema) terecht gekomen. 

Zijlvesten en schepperijen 

Zoals in hoofdstuk 2 ook al is besproken bestonden de grote zijlvesten – 

zoals het Aduarderzijlvest – uit verschillende schepperijen. Het zijlvest 

waar Piloersema onder viel – Saaksumerzijlvest – was een klein zijlvest 

en was om die reden niet onderverdeeld in schepperijen. Zijlvesten waren 

tot in de 18e eeuw van groot belang voor de waterhuishouding in de 

provincie Groningen. Door het belang van deze organisatie had het een 

politieke rol, naast politieke functies die de redgers en grietmannen (beide 

rechters met een voornamelijk notariële en juridische taak) hadden in de 

Ommelanden.  

Waar de hoogste functie binnen de zijlvesten – de overste schepper – 

vanaf de oprichting werd bekleed door iemand van het klooster Aduard, 

veranderde die halverwege de 17e eeuw. De bezittingen en rechten van 

de bij de Reformatie onteigende kloosters waren aan het einde van de 16e 

en het begin van de 17e eeuw in handen gekomen van de provincie, die 

tussen 1656 en 1660 een groot deel van de benoemingsrechten van de 

zijlvesten verkocht. Deze kwamen grotendeels in handen van de 

Groninger adel, en andere zeer welgestelden die het vermogen hadden 

om deze rechten te kopen. Deze rechten waren om meer dan één reden 

aantrekkelijk. Ten eerste zorgden ze opbrengsten door middel van de 

inning van zijlschotten, traktementen en boetes. Al was dit geld 

 
132 Feith 1906, p. 144. 
133 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr 289, regestnr. 288. 
134 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 639, regestnr. 508. 
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voornamelijk bestemd voor het nodige onderhoud binnen het zijlvest of 

de schepperij. De tweede, en misschien nog wel belangrijkere reden, was 

de politieke macht die een positie binnen het zijlvest met zich 

meebracht.135 

Het begin van de 17e eeuw waren hoogtijdagen voor de Groninger 

jonkers, ze stonden aan het toppunt van hun macht. Hierbij hadden zij 

grote invloed – vaak in hun eigen voordeel – op gebeurtenissen die zich 

afspeelde in het gebied van hun bezittingen.136 Dit blijkt onder andere uit 

de aankoop van schepperijen en schepperschap door Groninger jonkers, 

waaronder de eigenaar van Piloersema. Op 23 december 1659 is een akte 

opgesteld over een overeenkomst met betrekken tot “de verdeling, bediening 

en eventueel vervreemding van de gezamenlijk gekochte vier schepperijen van 

Aduarderzijlen”.137 Het gaat hier om de schepperijen Wierum, Garnwerd 

& Oostum, Aduard en Leegkerk & Dorkwerd. De kopers hebben het 

schepperschap van deze schepperijen gekocht, hiermee mogen zij 

beslissen over het wie het ambt van overste schepper uitoefent (in de 

periode van 1660 tot 1662 is Herman de Sighers overste schepper).138 De 

betrokkenen zijn volgens de omschrijving van akte door de Groninger 

Archieven: 

- Carel Hiëronymus van Kniphuisen (heer tot Nienoord) 

- Herman de Sighers (op Hanckema) 

- Jan Willem van Diest (op Jensema) 

- Asinga van Ewsum (op Englumborg) 

- Ludolph Conders 

- Agnes van Bassen vanwege haar zoon Reiner Alberda 

- Rembt de Mepsche 

- Gerhardt de Mepsche (op Meininga) 

- Jan de Mepsche.139 

Het lijkt waarschijnlijk dat laatstgenoemde niet Jan de Mepsche is maar 

Johan de Mepsche op Den Ham. In de Groninger tak van de familie de 

Mepsche komt geen Jan de Mepsche voor.140 Wanneer we ook kijken 

naar een akte van 17 februari 1660 waarin Rempt de Mepsche, Gerard de 

Mepsche op Meininga en Johan de Mepsche op Den Ham samen de 

schepperijen van Leegkerk & Dorkwerd, met de daarbij behorende 

visrecht kopen van de gecommitteerden van de Staten van Stad en 

Lande.141 Op dezelfde dag vindt ook de verkoop van de schepperijen van 

Wierum en Aduard plaatsvindt. Deze schepperijen worden van de 

gecommitteerden van de Staten van Stad en Lande gekocht door Herman 

de Sighers, Johan Wilhelm van Diest en Carel Hieronimus van 

Kniphuisen.142 Ook Johan Wilhelm van Diest werd in de acte uit 1659 

geschreven als Jan. Na de gezamenlijke aanschaf van het schepperschap 

kopen twee drietallen dus ook nog drie van de vier eerdergenoemde 

schepperijen. Wie de schepperij van Garnwerd & Oostum heeft gekocht 

is niet duidelijk, mogelijk zijn dit Asinga van Ewsum, Ludolph Conders 

en Agnes van Bassen (vanwege haar zoon Reiner Alberda). 

 
135 Paping 2001, p. 283.  
136 Boekschoten 1967, p. 90. 
137 GrA. Toegangsnr. 626, inv.nr 922. 
138 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 39, regestnr. 48; GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 
41. 
139 GrA. Toegangsnr. 626, inv.nr 922. 
140 Blaauw 2011, p. 109. 
141 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 40, regestnr. 50. 
142 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 40, regestnr. 49. 
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Op 16 mei 1665 woont Johan de Mepsche nog steeds op Piloersema, hij 

is dan ‘joncker ende hovelinck’. Hij heeft functies in Oosterdeel 

Langewoldt, Humsterland en vanaf Dorkwerd tot Aduard. Hij is redger 

van Aduard en Dorkwerd, mede schepper van de Aduarderzijlen, en 

gecomitteerde van de raedt der Ommelanden tusschen de Eems ende 

Lauwers. Aan deze akte hangt het volgende zegel.143 

 

Afbeelding 56. Zegel van Johan de Mepsche, 16 mei 1665. 

 

Afbeelding 57. Contrazegel van Johan de Mepsche, 16 mei 1665. 

 
143 GrA. Toegang Zegels, zegelnr. 6542. 
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Zwanendrift 

Toen de stichting ‘Wieringa van Hamsterborg’ in 1993 besloot een deel 

van de landerijen die nog bij de borg hoorden te verkopen, werden een 

aantal zwetsloten schoongemaakt en uitgediept. Hierbij werd door een 

bestuurslid van de stichting (J. Jeltema) met behulp van een 

metaaldetector een zwanenhalsband gevonden.144 Op deze 

zwanenhalsband staat IOHAN MEBSE (Johan de Mepsche), en het 

familiewapen van familie de Mepsche (zoals ook te zien op zegel uit 

1665). De zwanenhalsband komt waarschijnlijk uit de 17e eeuw, en 

verwijst naar Johan de Mepsche die met Aijlcke tho Nansum was 

getrouwd.  

Deze zwanenhalsband toont aan dat op de borg Piloersema het recht van 

zwanendrift was. Dit recht hield in dat een binnen een omschreven 

gebied de eigenaar het alleenrecht had op het houden van zwanen.145 Of 

dit recht van toepassing was op alle landerijen die in het bezit waren van 

de eigenaar van Piloersema (Johan de Mepsche), of alleen van de 

landerijen rondom Piloersema, of alleen van de landerijen rondom 

Piloersema die in het bezit waren van Johan de Mepsche is onduidelijk. 

 

Afbeelding 58. Zwanenhalsband van Johan de Mepsche, met het familiewapen. 

Ook in de 20e eeuw zwommen er zwanen in de gracht van Piloersema. 

Al heeft het er in de 17e eeuw waarschijnlijk een stuk imposanter 

uitgezien, met een net nieuwgebouwde borg op een groot, volledig 

omgracht borgterrein met in de gracht zwanen met zwanenhalsbanden. 

 
144 Jeltema 1994, p. 14. 
145 Jeltema 1994, p. 17. 
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Afbeelding 59. Zwanen in de gracht van Piloersema, in 1946. 

 

1699 tot 1838: Bos & Boelens  

In augustus 1699 wordt Piloersema door de familie de Mepsche verkocht 

aan Pieter Jacobs Bos en zijn vrouw Wiske Jacobs Scholtens. Naast het 

borgterrein en de landerijen behoren de volgende onderdelen ook bij de 

verkoop: 

- een grafkelder in het koor van de kerk van Oldehove en een 

legerstede daarbuiten; 

- een hele rij legersteden (aan de noordzijde) in de kerk van Den 

Ham;  

- heerlijkheden en gerechtigheden; 

- het collatierecht.146 

Hierbij wordt helaas niet verder ingegaan op wat de heerlijkheden en 

gerechtigheden horende bij Piloersema en de landerijen precies 

inhouden. Collatierecht was het recht om te bepalen wie predikant, 

schoolmeester of kerkvoogd was.147  

De boerenelite op het Groninger platteland valt op sociaal niveau net 

onder de adellijke jonkerstand. Vanaf het einde van de 17e eeuw werden 

katholieken uitgesloten van alle politieke en bestuurlijke posities. 

Grondbezit gaf normaliter toegang tot deze posities, des te meer grond 

bezit, des te meer macht. Voor niet-katholieken gold – vanaf een 

grondbezit van circa 15 hectare – het recht om op de landdag te 

compareren.148 Door het katholieke geloof van Pieter Jacobs Bos en 

Wiske Jacobs Scholtens konden zij niet deelnemen in dit politieke circuit. 

Waarschijnlijk sloten zij daarom op 14 april 1701 een overeenkomst met 

Evert Joost Lewe. Hierbij neemt Evert Joost Lewe afstand van de 

naarkoop die hij heeft op Piloersema en landerijen.149 Naarkoop (ook wel 

naasting genoemd) is het recht om bij de verkoop van onroerend – en 

soms ook roerend – goed voor hetzelfde bedrag als de koper biedt, het 

goed te verkrijgen (een soort voorkeursrecht dus).150 Hoe hij in eerste 

 
146 Aa 1839-1851, pp. 185-186. 
147 Paping 2007, p. 6. 
148 Paping 2007, p. 5-6. 
149 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 423. 
150 Instituut voor de Nederlandse taal 2022.   
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instantie aan de naarkoop op Piloersema is gekomen is onduidelijk. In 

ruil voor het voor het afstand nemen van de naarkoop op Piloersema 

verkrijgt hij: 

- 4 grazen land in Den Ham: in de hoek van de dijk, met in 

noorden grond van Pieter Jacobs, in het oosten de heere(weg?), 

in het westen ook grond van Pieter Jacobs en in het zuiden de 

dijk. Deze 4 grazen land zal Pieter Jacobs Bos vanaf dan huren 

van Evert Joost Lewe voor f 4,- per gras. In geval van verkoop 

en/of verhuur, zal Pieter Jacobs Bos ‘preferentie genieten’; 

- redgerrechten; 

- heerlijkheden en gerechtigheden (ongedefinieerd); 

- collatie van Den Ham; 

- gestoelte (Den Ham); 

- kelder met een legerstede (onduidelijk of dit gaat om Oldehove 

of Den Ham), de andere legersteden blijven bij de borg.151 

Op 30 april 1713 vindt er wederom een verkoop plaats tussen Evert Joost 

Lewe en zijn vrouw en Pieter Jacobs en zijn vrouw Wiske Jacobs (nog 

steeds wonende op Piloersema). Het gaat om 40 grazen land gelegen 

onder Den Ham, Fransum en Oldehove. Het collatierecht dat op deze 

landerijen valt blijft in het bezit van de verkopers Evert Joost Lewe en 

zijn vrouw. Pieter Jacobs en Wiske Jacobs moeten hiervoor f 9000,- 

betalen. Hiervoor krijgen zij ongeveer 4 jaar de tijd (te betalen in jaarlijkse 

termijnen).152 De afbetaling van de 9000 gulden ging niet helemaal zoals 

gepland, in 1718 was het bedrag nog niet betaald.153 De overeenkomsten 

tussen Evert Joost Lewe en Pieter Jacobs van 1701 en 1713 worden op 1 

maart 1750 in de Hoge Justitie Kamer behandeld. Hieruit blijkt dat het in 

1701 ging om één collatie en in 1713 om twee collaties.154 

Op 16 en 23 januari 1815 vindt er en verkoop plaats door de schuldeisers 

van de heer C.J. Lewe van Aduard. Cornelis Boelens wonende op 

Piloersema (burgemeester van de gemeente Aduard) koopt samen met 

Jan Tijmens wonende in Den Ham (secretaris van de gemeente Aduard), 

Jan Tijmens (landbouwer in Wierum), Timen Timens (landbouwer in 

Fransum) en Warnerius Antonius Crone (secretaris bij het vredegerecht) 

de staande jurisdictie Aduard en stemmen in de schepperij van Den Ham 

voor f 1932,-.155 Cornelis Boelens koopt op 28 januari 1822, 22 stemmen 

in de schepperij van Den Ham van de erfgenamen van Jan Tijmens 

(voormalig secretaris van de gemeente Aduard) voor 7 gulden. 

Op 18 augustus 1755 wordt een nieuw reglement voor alle schepperijen, 

dijk- en zijlrechten (in essentie dus alle zijlvesten) in de Ommelanden 

uitgevaardigd.156 In dit nieuwe reglement behielden de jonkers een deel 

van de heerlijke benoemingsrechten. Dit veranderde in 1795, vanaf dat 

moment kozen de ingelanden de zijlrechters en scheppers. Tot in 1822 

de heerlijke rechten weer werden hersteld door Koning Willem I.157 De 

22 stemmen in de schepperij van Den Ham die Cornelis Boelens in 1822 

koopt zijn hierdoor weer bruikbaar. 

 

 
151 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 423. 
152 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 435. 
153 Paping 2007, p. 8; GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 946. 
154 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 2573; GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 2576. 
155 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 20. 
156 GrA. Toegangsnr. 705, inv.nr. 51. 
157 Paping 2001, p. 290. 
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Conclusie 

Een eenduidige opsomming maken van de rechten die in het verleden bij 

Piloersema hebben gehoord is helaas niet mogelijk. Wel blijkt uit de 

politieke functies die Johan de Mepsche in 1665 had, dat hij een 

prominente rol speelde in het gebied. Dit was alleen mogelijk door 

rechten te kopen – zoals met de schepperijen gebeurde – of landerijen in 

het bezit te hebben. Door de verkoop van de rechten in 1701, welke voor 

Pieter Jacobs Bos geen waarde hadden door het katholieke geloof, aan 

Evert Joost Lewe weten we wel iets meer over de rechten horende bij 

Piloersema toen het in het bezit was van de laatste de Mepsche eigenaren 

(Johan de Mepsche en Agnes Gruys). De vondst van de zwanenhalsband, 

en de daarbij horende zwanendrift is nog een toevoeging aan de rechten 

die hoorden bij de borg toen die in het bezit was van het geslacht de 

Mepsche. Daarnaast is het opvallend dat waar Evert Joost Lewe in het 

begin van de 18e eeuw rechten kocht die hoorden bij Piloersema, Cornelis 

Jacobus Boelens (aangetrouwd nageslacht van Pieter Jacobs Bos) in het 

begin van de 19e eeuw juist weer rechten – stemmen in de schepperij van 

Den Ham – terugkocht van nageslacht van Evert Joost Lewe. Let wel, 

deze stemmen in de schepperij van Den Ham behoorden aan het einde 

van de 17e eeuw niet tot de rechten horende bij Piloersema. 
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3.4 Ruimtelijke opbouw van het borgterrein tussen 

de late middeleeuwen en het heden 

Waar Piloersema eerst een borg was, en later een boerderij werd, is het 

aannemelijk dat het borgterrein (erf) door de eeuwen heen ook sterk is 

veranderd. Hierbij is het ook nog belangrijk – zoals ook al vermeld in 

hoofdstuk 2 – dat er twee borgterreinen zijn, waarbij redenen voor de 

locatiekeuze voor het nieuwe borgterrein ook van invloed is geweest op 

de indeling van dit borgterrein. Vragen die in deze paragraaf behandeld 

zullen worden zijn: Wat weten we over het voormalige borgterrein? En 

hoe is het huidige borgterrein veranderd? 

Middeleeuwse voorganger 

Uit archeologisch onderzoek van het voormalige borgterrein blijkt dat de 

verhoging ten zuidoosten van het huidige borgterrein een in één keer 

opgeworpen podium is, in plaats van een huiswierde. Waarschijnlijk is 

het opwerpen gebeurd in de 13e of 14e eeuw. Dit podium – met een dikte 

tussen de 1.0 en 2.1 meter – was omgracht en omringd door een singel. 

Hoe hoog het podium na de aanleg boven het maaiveld uitstak is niet 

bekend, materiaal van het podium is gebruikt om de gracht te dempen. 

Het geheel – podium, gracht en singel – heeft een oppervlak van circa 1 

ha, het podium zelf heeft een omvang van 940 m².158 Een singel had in 

die tijd naast de functie van het beschermen tegen de wind (windvang) 

ook de functie van houtvoorziening.159 

 

Afbeelding 60. Voormalig borgterrein en opvallend reliëf. 

Wanneer we kijken naar de hoogtekaart vallen naast het voormalige 

borgterrein – het podium en de gracht – de volgende dingen op. (1) twee 

 
158 Bakker 2006, p. 21. 
159 Feenstra 1981, p. 132. 
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parallel lopende lijnen vanaf het podium/de gracht richting het 

zuidoosten. Mogelijk was dit een (verhoogde) toegangsweg, die aansloot 

op de Oude dijk. Sporen van deze (afgegraven) Oude dijk zijn nog 

zichtbaar in een perceel met een bijzondere vorm (3). Bij (2) vallen vier 

bulten op, mogelijk gaat het hier om een kruinig perceel. De natuurlijke 

waterloop die langs het voormalige borgterrein liep is aangeduid met (4). 

De huidige borg Piloersema is aangeduid met (5). Geofysisch onderzoek 

van het in geel aangeduide gebied zou meer duidelijkheid kunnen bieden 

over een mogelijke toegangsweg, de bulten bij twee, als ook verdere 

informatie over het voormalige borgterrein en de gebouwen. 

In 1587 wordt gesproken over ‘onsen heerdt landes’ die als laatste is 

gebruikt en bewoond door Nannick Theens.160 Deze Nannick Theens 

wordt ook al vermeld op 5 mei 1567, waarbij hij samen met zijn vrouw 

landerijen in gebruik heeft. Mogelijk hoorde bij deze landerijen ook een 

‘heerdt’.161 Als deze verwijzingen inderdaad slaan op Piloersema, dan 

werd het dus verhuurd door Tziado en/of Hiddo Jensema, en was het 

toen in gebruik als boerenplaats. Dit zou betekenen dat er ook een 

schathuis of iets vergelijkbaars moet zijn geweest voor de opslag van de 

oogst en het stallen van het vee. 

Op 12 juli 1598 wordt door de stadhouder en hoofdmannen 30 grazen 

land van de overleden Johan de Mepsche ‘de jonge’ verkocht. Deze 30 

grazen land zijn onderdeel van de ‘platze up den Ham’ bij Aduard, die in 

het bezit waren van zijn vader Johan de Mepsche. Deze ‘platze up den 

Ham’ bestond uit singels, grachten, ‘hovinge’ (besloten tuinen), 

‘hemingen’ (bebouwde percelen) en ‘gebrocken steen’. ‘Gebrocken steen’ 

wijst op de ruïneuze staat van het steenhuis. Dat werd ook niet bewoond. 

Het land daarentegen werd wel gebruikt door Cornelis Jans Hollander. 

De broer van Johan de Mepsche ‘de jonge’, Frederik de Mepsche koopt 

het land en het borgterrein voor 1590 emder guldens (53 emder guldens 

per gras). De huisknecht van Frederik de Mepsche – Henric Wijboldes – 

heeft voor hem geboden.162 

 

Huidig borgterrein: Piloersema 

Wanneer we een vergelijking maken tussen het voormalige borgterrein 

en het huidige borgterrein vallen een aantal dingen op. Het eerste is de 

verhoogde ligging van het voormalige borgterrein. Het huidige 

borgterrein ligt ook iets – tussen de 30 cm en 50 cm – hoger dan de 

omgeving. Echter, in vergelijking met het voormalige borgterrein – in het 

achterhoofd houdende dat het podium grotendeels is afgeschoven in de 

gracht, en nog steeds hoger is dan het huidige borgterrein – heeft het 

huidige borgterrein niet een echte verhoogde ligging zoals het voormalige 

borgterrein had. 

Het is aannemelijk dat het huidige borgterrein – zowel de singel als het 

terrein binnen de gracht – is opgehoogd met de klei die beschikbaar 

kwam bij het graven van de gracht. Dit brengt ons bij het tweede punt, 

zowel het voormalige als het huidige borgterrein hebben een volledig 

omringende gracht en singel (gehad). Wat daarnaast opvalt is het formaat 

van het borgterrein (inclusief gracht en singel). Waar het voormalige 

borgterrein een oppervlak had van circa 1 ha, is het huidige borgterrein 

 
160 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 1590.1. 
161 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 638, regestnr. 487. 
162 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 1353. 



93 
 

met 2.3 ha aanzienlijk groter.163 Het terrein binnen de gracht was bij het 

voormalige borgterrein slechts 940 m2 ten opzichte van 10.960 m2 bij het 

huidige borgterrein. 

De 17e en 18e eeuw was de (economische) bloeitijd van de adel in de 

Ommelanden.164 Dit bood de mogelijkheid om een borgterrein aan te 

leggen in het begin van de 17e eeuw. Hierbij was het tonen van de 

welvaart een belangrijk onderdeel.165 Helaas is de originele ruimtelijke 

indeling van het huidige borgterrein zoals die was aan het begin van de 

17e eeuw – na de bouw van het voorhuis – moeilijk vast te stellen. Uit en 

aantal oude aktes is wel bekend welke onderdelen het borgterrein onder 

andere had. Echter de ligging van deze onderdelen binnen het borgterrein 

is niet met zekerheid vast te leggen. In een akte uit 1699 wordt Piloersema 

vermeld met hoven, grachten, singels en een heemstede.166 In 1778 omvat 

het borgterrein ‘plaatse Piloersema’ genaamd, een behuizing, schuur, 

hoven, singels, tuinen, heggen, geboomten en plantagiën.167 Twintig jaar 

later, in 1798, worden dezelfde onderdelen genoemd.168  

De ‘Kaart der bouw en weylanden van K.I. Boelens opden Ham’ uit 

1817, die in de gang op Piloersema hangt biedt een vereenvoudigd beeld 

van de indeling van het borgterrein. Hoe waarheidsgetrouw deze 

weergave van het borgterrein is, is niet vast te stellen. Het ging op deze 

kaart immers ook om de landerijen en niet om het boerenerf. Wanneer 

we deze weergave vergelijken met die van het kadaster uit 1832 zijn er in 

ieder geval twee duidelijke overeenkomsten. De gracht loopt rondom het 

gehele terrein, en de gebouwen zijn gelegen op een vergelijkbare locatie. 

Grote verschillen zijn de aanwezigheid van een zijarm van de gracht in 

1832 en de vorm van de gebouwen – er lijkt alleen een voorhuis, 

verbindingsstuk en schuur te zijn, van de stookhut en de kleine schuur 

ontbreekt ieder spoor. Iets anders dat opvalt, is de grote boomgaard op 

de bovenste helft van het omgrachtte terrein. 

 

Afbeelding 61. Het borgterrein van Piloersema zoals weergegeven op de ‘Kaart der bouw 
en weylanden van K.I. Boelens opden Ham’, 1817. 

 
163 Bakker 2006, p. 21. 
164 Feenstra 1981, p. I. 
165 Boekschoten 1967, p. 89. 
166 Aa 1839-1851, pp. 185-186. 
167 GrA. Toegangsnr. 735, inv.nr. 262. 
168 GrA. Toegangsnr. 735, inv.nr. 263. 
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In de boedelinventaris uit 1822 wordt naast ruimtes in het voorhuis, de 

schuren en daartussen het verbindingsstuk ook gesproken over een 

‘winterbrandplaats’, ‘gereide-kas’ en stookkamer.169 Dit zijn mogelijk 

losse bouwwerken die op het borgterrein stonden. Waarbij een 

winterbrandplaats een soort houthok zou kunnen zijn geweest, een 

gereide-kas een kas voor allerlei verschillende zaken en wellicht was de 

stookkamer de stookhut. 

Wanneer we kijken naar de indeling van het borgterrein vanaf 1832 

hebben we dankzij het kadaster een duidelijk beeld van (grote) 

veranderingen. In 1832 bestond het huidige borgterrein uit het erf met 

daarop een huis. Uit de voorgenoemde informatie weten we dat het gaat 

om een voorhuis en een schuur. Daarnaast is er ook nog een kleiner 

gebouwtje aanwezig ten noorden van het voorhuis, hoogstwaarschijnlijk 

de stookhut. Andere onderdelen van het borgterrein zijn een boomgaard, 

twee tuinen en een weiland(je). Het is niet met zekerheid te zeggen of het 

hier om twee moestuinen gaat, of één moestuin en één siertuin (de 

siertuin zou dan hoogstwaarschijnlijk de tuin gelegen bij het voorhuis zijn 

geweest). Twee siertuinen lijkt zeer onwaarschijnlijk, in verband met alle 

monden die gevoed moesten worden op een boerenbedrijf van het 

formaat zoals Piloersema. Het geheel wordt omringd door een gracht, 

met een zijarm vanaf de noordkant richting de (grote) schuur. Opvallend 

is dat de gracht helemaal rondom de borg liep. Dit betekent dat er een 

brug moet zijn geweest over de gracht, waar ook het vee en boerenkarren 

en later ook auto’s en trekkers overheen konden. De locatie van deze 

brug is niet met zekerheid vast te stellen, al is het aannemelijk dat deze 

aan de oostkant over de gracht ging, en aansloot op het erf. Ondanks dat 

de kaart uit 1817 het borgterrein niet in veel detail weergeeft, staat er wel 

duidelijk een brug aangegeven. Het is aannemelijk dat dit inderdaad de 

locatie was waar ook later – in 1832 – de burg is geweest. De gracht is 

weer omringd door een ‘laan’. Wat er voorgesteld moet worden bij een 

laan is mij niet helemaal duidelijk, mogelijk een net(jes) aangeplante singel 

met een pad, vergelijkbaar met de huidige singel.  

 

Afbeelding 62. Zuidelijke singel van Piloersema. 

 
169 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr.169. 
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Op de kaart uit 1817 zijn ook duidelijk bomen ingetekend, en staat bij de 

afmetingen van de bouwlanden en weilanden ook ‘cingel’ vermeld. 

Echter de betrouwbaarheid van de ingetekende bomen lijkt niet heel 

hoog, dit komt door de aanwezigheid van ingetekende bomen langs de 

buitengrens van het perceel rondom de gracht. Dit zou ten koste gaan 

van bruikbaar bouw- en weiland.  

 

Afbeelding 63. Borgterrein situatie 1832 met kadastrale nummers van de gemeente 

Aduard, sectie G. 

In (dienstjaar) 1894 – de verandering was dus in 1893 – zijn een aantal 

functies van de onderdelen van het borgterrein veranderd. Hierbij heeft 

geen verandering in de indeling plaatsgevonden (de kadastrale percelen 

hielden hetzelfde oppervlakte). 

De veranderingen zijn als volgt: de singel die tot dan werd aangeduid als 

‘laan’ wordt nu aangeduid als ‘bos & weiland’ die lijkt beter te voldoen 

aan de functie die men van een singel zou mogen verwachten. De 

‘weiland’ functie van de singel kan zowel verwijzen naar de mogelijkheid 

om het door (jong)vee of schapen te laten begrazen als de optie om te 

hooien. Daarnaast is het weiland binnen de gracht nu verplaats, naar de 

noordoostelijke hoek, en sluit hiermee aan op de kleine schuur. Als laatste 

zijn ‘tuin’ en ‘boomgaard’ nu samengevoegd. Hiermee verliezen we helaas 

een meer gedetailleerde indeling van de rest van het borgterrein. ‘Tuin’ 

kan in dit geval nog steeds wijzen op moestuin of siertuin. Wanneer we 

een logische redenatie maken zou het voor de hand liggend zijn dat de 

boomgaard niet verplaatst is en dus nog steeds op 208 is gelegen. 

Daarnaast is met de aanleg van de voordeur in de westgevel van het 

voorhuis in 1870 (in de volgende paragraaf wordt hier verder op in 
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gegaan), het aannemelijk dat als er een siertuin is geweest, deze lag op 

207. Hiermee zou 206 dus de moestuin zijn geweest. Deze indeling komt 

dan al behoorlijk overeen met de huidige indeling. 

 

Afbeelding 64. Borgterrein situatie 1894 met kadastrale nummers met kadastrale 
nummers van de gemeente Aduard, sectie G. 

In 1894 wordt in het kadaster de ree(d) voor het eerst aangeduid. Het 

gaat op dat moment om een puinweg, dit in contrast met de weg richting 

Fransum die staat aangeduid als grintweg.170 Het is niet met zekerheid 

hoe de oprit/karrespoor naar Piloersema voor 1894 liep, al lijkt het met 

de ligging van de brug over de gracht aannemelijk dat deze de huidige 

loop van de ree volgde. Andere mogelijke opties voor de historische 

ontsluiting van Piloersema zijn richting het zuiden, en dan over de oude 

dijk of richting het westen en dan over de Spanjaardsdijk. Al lijken deze 

twee opties minder voor de hand liggend dan zoals de huidige ree loopt. 

Aan de andere kant, zo snel mogelijk hogere grond opzoeken, zorgde met 

name tijdens natte periode voor een beter begaanbare weg. 

Voor het onderhouden van het nog onverharde erf, en de ree werd puin 

gebruikt. Op 29 en 30 augustus 1963 zijn 4 vrachten puin van Groningen 

naar Piloersema gebracht. Dit is een grote hoeveelheid, mogelijk is het 

hele erf en de ree opnieuw met puin bedekt. Op 2 juni 1969 wordt één 

vracht puin vermeld, dit was waarschijnlijk voor het repareren van gaten 

in het erf en de ree.171 

 
170 Kadaster archiefviewer, veldwerk, Aduard, G 505, nr. 23. 
171 Huisarchief Piloersema, rekeningen transportbedrijf. 
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Uit het jaar 1946 zijn twee plattegronden van het borgterrein. De eerste 

en waarschijnlijk ook het meest waarheidsgetrouw is die gemaakt door 

Harm van der Wal, als overzichtstekening voor de bouwkundige 

tekeningen die hij van Piloersema heeft gemaakt. Wat direct opvalt is de 

demping van een deel van de gracht aan de oostkant. Hiermee is het erf 

ook een stuk groter geworden. Wanneer de demping van de gracht heeft 

plaatsgevonden is niet duidelijk, in het kadaster is de gracht – tot 1985 – 

altijd aangeduid met een oppervlak van 25 roeden en 60 ellen. Ondanks 

de minimalistische invulling van de rest van het borgterrein (geen 

boomgaard of singel), wordt het wel duidelijk dat de inham van de gracht 

is gedempt, en dat er een siertuin is aangelegd. 

 

Afbeelding 65. Overzicht van het erf in 1946. 

De tweede weergave van het borgterrein die omstreeks 1946 (na de 
aanleg van de siertuin in 1946) gemaakt is door Anco Wigboldus geeft 
het borgterrein naar alle waarschijnlijkheid een stuk rooskleuriger weer 
dan de werkelijkheid. Zo lijkt het aantal bomen in de boomgaard (sterk) 
overdreven, als ook het aantal bomen in de singel. Ook het 
kloostertuintje is een stuk groter weergegeven dan het in werkelijkheid is 
(zo breed als het voorhuis). Ondanks de twijfelachtige betrouwbaarheid, 
is het toch een mooie weergave van Piloersema vlak na de Tweede 
Wereldoorlog. 
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Afbeelding 66. Piloersema in vogelvlucht omstreeks 1946, getekend door Anco 

Wigboldus. 

Sinds 1946 zijn er geen grote veranderingen meer geweest aan de indeling 

van het borgterrein. Het borgterrein bestaat nu uit een grote boomgaard, 

siertuin, moestuin, erf, gracht en singel (voor een droneopname van het 

borgterrein in 2021 door Hans Rolink (ctrl +) klik hier). Wel is het zicht 

op het voorhuis vanaf het westen met de kap van de zuidelijke 

(kastanje)boom veranderd. 

 

Afbeelding 67. Huidige indeling borgterrein. 

https://www.youtube.com/watch?v=WnHx3qqkXOY
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Wanneer we kijken naar de gefilterde AHN hillshade (zonder bomen en 

bebouwing) van het huidige borgterrein zijn de hiervoor genoemde 

elementen zichtbaar. In de zuidoosthoek is duidelijk het reliëf van een 

moestuin te herkennen. In de noordelijke helft van het borgterrein is de 

gedempte zijarm van de gracht nog zichtbaar. In de boomgaard is ook 

een duidelijk reliëf, waarbij de bomen op de hogere delen zijn geplant. 

De verlaagde siertuin ten westen van het voorhuis valt ook op. Tussen 

de boomgaard en de verlaagde tuin is een smalle sloot zichtbaar. Op de 

ongefilterde AHN hillshade is de beplanting van de singel mooi te zien, 

deze vormt een aaneengesloten muur van hout en bladeren om de wind 

tegen te houden. Binnen de gracht valt gelijk de structuur van een 

boomgaard op in de regelmatig beplanting van het noordelijke deel van 

het borgterrein. Ook is het deel van de siertuin aan de zuidkant van het 

voorhuis goed zichtbaar.  

 

Afbeelding 68. AHN hillshade van het huidige borgterrein van Piloersema, gefilterd 
(links) en ongefilterd (rechts). 

In 1984 en/of 1985 is de beplanting van de (buiten)singel aan de noord-

, zuid- en westkant vernieuwd. Hierbij is een dubbele rij met linden 

geplant, en zijn aan de buitenrand van de buitensingel, grenzend aan de 

(buiten)sloot rijen met struiken geplant.  Bij het onderhoud van de 

(buiten)singel is een andere soort linde gebruikt dan voorheen, met als 

resultaat een langzamere groeisnelheid, en een grotere windgevoeligheid. 

Hierdoor was vrij snel nieuw onderhoud aan de singel nodig. In 1990 was 

het plan van de eigenaren om de gehele beplanting van de borg 

onderhanden te nemen (ook het binnenterrein), door het overlijden van 

Jan en Corrie Wieringa in 1991 is dit plan niet uitgevoerd. Van de 

boomgaard waren ‘enkele boomgroepen’ over.172 Sinds het borgterrein in 

1991 in het bezit kwam van de stichting, zijn enkele onderdelen van het 

borgterrein onderhanden genomen. Zo is de boomgaard in 1993 

opnieuw beplant met diverse fruit- en notenbomen. Ook is de singel 

opnieuw beplant (met diverse boomsoorten, in plaats van enkel linden of 

iepen), en heeft de ree laanbeplanting gekregen, waardoor het nu de 

uitstraling van een echte oprijlaan heeft. De ree had van origine geen 

laanbeplanting, enkel meidoorn en essenstruweel.173  

 
172 GrA, toegangsnr. 2355, inv.nr. 768. 
173 Huisarchief Piloersema, documenten m.b.t. het onderhoud van het 
borgterrein. 
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De tuin 

Over de tuin is helaas niet veel terug te vinden. Toch kunnen we met een 

aantal historische foto’s wel een beeld schetsen van de tuin – ten zuiden 

van het voorhuis – in de 20e eeuw. De eerste foto wordt gedateerd op 

1907-1917, het gaat waarschijnlijk eerder om 1907 dan 1917, aangezien 

de boom rechts op de voorgrond op de foto uit 1916 al veel groter – 

hoger en dikker – is, evenals de klimop aan de gevel. Er lijkt in ieder geval 

nog niet echt sprake te zijn van een siertuin. Wel is er een afrastering die 

doet vermoeden dat er aan de westkant van het voorhuis jongvee, 

schapen of gevogelte (kippen, ganzen of eenden) liepen, die niet bij de 

hoofdingang en moestuin mochten komen. In 1916 is de afrastering 

verdwenen, en lijkt er wat lage beplanting te zijn in de buurt van de 

hoofdingang.  Ook staan er twee mensen – waarschijnlijk de bewoners – 

op de foto. Het is aannemelijk dat het hier gaat om Derk Wieringa en zijn 

vrouw Henderika Rozema of Meindert Wieringa en zijn vrouw Zwanette 

Jantine ten Have. 

 

Afbeelding 69. Piloersema, 1907-1917, P.B. Kramer. 

 

Afbeelding 70. Piloersema, 1916, W.F. Pastoor. 

In de jaren twintig (1923-1928) is er wederom een afrastering geplaats, 

dit zou kunnen wijzen op het gebruik van een deel van het borgterrein 
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als jongvee weide of voor de schapen. Wat opvalt is dat de klimop van 

de gevel is verdwenen en er nu twee (beschilderde) beelden tegen de 

zuidelijke gevel staan. Deze twee beelden staan tegenwoordig weer 

binnen, maar hebben door jaren blootstelling aan de elementen, de 

meeste verf verloren. 

 

Afbeelding 71. Piloersema, 1923-1928, F.G. Knol. 

In 1941 – Piloersema wordt dan bewoond door Meindert Wieringa – lijkt 

er sprake te zijn van een (eenvoudige) siertuin ten zuiden van het 

voorhuis. Er is nog steeds sprake van een afrastering, wat duidt op een 

ander gebruik van het land ten westen van het voorhuis (ook het gras is 

hier niet zo netjes bijgehouden als aan de zuidkant van het voorhuis). 
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Afbeelding 72. Piloersema, 1941. 

In 1946 is aan de west- en zuidkant van het voorhuis een siertuin 

aangelegd, naar het ontwerp van Vroom (junior).174 Aan de zuidkant van 

het voorhuis werd een klein kloostertuintje ter breedte van het voorhuis, 

met buxusstruikjes aangelegd. 

 

Afbeelding 73. Zuidelijk aanzicht op het voorhuis, met het nieuw aangelegde 
kloostertuintje. 

Aan de westkant van het voorhuis werd een verlaagde tuin aangelegd. 

Hierbij is de deur gebruikt als middenlijn, waardoor het verlaagde deel 

niet in het verlengde van het voorhuis is gelegen. Een ontwerptekening 

van de tuin ontbreekt helaas. 

 
174 Wagenaar Hummelinck et al. 2016. 
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Afbeelding 74. Aanleg van de treden naar de verlaagde tuin in 1946, met aan de 

rechterkant naast het voorhuis de buxusstruikjes. 

Enkele elementen van deze verlaagde tuin hebben iets weg van de stijl 

van ‘Gertrud Jekyll’, zoals de treden, de smalle rechte borders als ook de 

plantensoorten (zoals jeneverbessen en cotoneasters).175  

 

Afbeelding 75. Verlaagde tuin, met de overgebleven kastanjeboom en het voorhuis vanaf 

het westen. 

 

Conclusie 

Het voormalige borgterrein bestond uit een podium (met daarop een 

steenhuis) een gracht en een singel. Het is aannemelijk dat er ook een 

schathuis is geweest, of deze ook op het podium was gelegen, of buiten 

de gracht is niet bekend. Het podium stamt waarschijnlijk uit de 13e of 

14e eeuw. Het huidige borgterrein heeft aan aantal veranderingen 

ondergaan sinds de aanleg in het begin van 17e eeuw. Waar het 

borgterrein net als het voormalige borgterrein in eerste instantie volledig 

was omgracht, is in de 19e of 20e eeuw een deel van de gracht aan de 

oostzijde gedempt. De boomgaard en moestuin(en) waren van belang 

voor een deel van de voedselvoorziening van de bewoners (inclusief 

 
175 Huisarchief Piloersema, documenten m.b.t. het onderhoud van het 
borgterrein. 
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inwonend personeel). De singel werd gebruikt als houtvoorziening. Een 

foto uit 1941 laat de eerste tekenen van een (eenvoudige) siertuin zien. In 

1946 is een grotere siertuin aangelegd, die in grote lijnen nog intact is.  
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3.5 De borg (gebouw) 

Vanaf 1680 verdwijnen veel borgen in de Ommelanden. De bouw van 

nieuwe borgen is een zeldzame gebeurtenis. Daarentegen komt de sloop 

van borgen veelvuldig voor. De sloop van borgen heeft een aantal 

mogelijke oorzaken. De eerste is dat jonkers in de 17e eeuw vaak boven 

hun stand leefden, werken als boer zoals hun voorvaderen dat deden was 

uit den boze. Faillissementen waren vaak het gevolg van deze leefstijl, 

resulterend in de afbraak van borgen. Daarnaast was in de perioden van 

overstromingen (watersnoden) een buitenverblijf zonder uitbundige 

beplanting (afgestorven door het water) niet aantrekkelijk. Ook de 

landerijen leverden minder op. Het puin van de afgebroken panden kon 

tevens gebruikt worden voor het herstel van dijken.176 Een derde oorzaak 

was de huwelijkspolitiek binnen de hogere klasse. Deze groep kreeg 

steeds meer borgen in handen, en werd tegelijkertijd steeds kleiner. De 

laatste oorzaak waren de rechten die verbonden waren aan de borg, deze 

waren vaak interessanter dan het gebouw zelf. Borgen werden gekocht 

voor de rechten waarna de borg zelf leeg kwam te staan, verviel en 

uiteindelijk werd gesloopt. Vaak werden de bijbehorende singels ook 

gekapt, en werd het hout verkocht.177  

De koop door het boerenechtpaar Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs 

Scholtens in 1699 heeft naar alle waarschijnlijkheid Piloersema van zo’n 

zelfde lot gered. Niet veel later kocht Evert Joost Lewe immers de 

rechten horende bij de borg, wellicht had hij anders de borg erbij gekocht, 

om deze vervolgens af te laten breken. Dit is echter speculatie, we zullen 

nooit weten wat er met Piloersema was gebeurd als Pieter Jacobs bos en 

Wiske Jacobs Scholten het niet hadden gekocht. De borg bestaat gelukkig 

nog, en roept vragen op zoals hoe is de ontwikkeling van de huidige borg, 

van borg naar boerderijborg verlopen? En wat weten we over de 

voormalige borg? 

Steenhuis/Middeleeuwse voorganger 

Tijdens archeologisch onderzoek van het terrein ten zuidoosten van de 

borg Piloersema in 2006, is zowel op het podium, als in de gracht 

baksteenpuin aangetroffen. Dit wijst op de aanwezigheid van een 

bakstenenbouwwerk op het podium. Daarnaast zijn de elementen van 

een podium, gracht en singel kenmerkend voor een steenhuis. De 

middeleeuwse voorganger wordt gedateerd in de 13e – 14e eeuw, op basis 

van één kloostermopfragment en kogelpotscherven. De exacte locatie 

van het steenhuis op het podium is niet bekend.178 Steenhuizen in de 

Ommelanden hadden in de 13e en 14e eeuw de functie van 

verdedigingstoren voor het omliggende gebied.179 

Zoals in de vorige paragraaf – over het borgterrein – ook als is besproken, 

is het aannemelijk dat toen Piloersema in het bezit was van het geslacht 

Jensema, het steenhuis en landerijen verhuurde. Hieruit zou 

geconcludeerd kunnen worden dat er, op of naast het podium ook een 

schathuis/schuur of iets vergelijkbaars moet zijn geweest voor de opslag 

van de oogst en het stallen van het vee. 

Volgens Boekschoten was de 16e eeuw de bloeiperiode van de 

Ommelander borgen. De vraag is of dit ook op Piloersema van 

 
176 Boekschoten 1967, p. 90. 
177 Knol 2016, p. 43. 
178 Bakker 2006, pp. 21-22. 
179 Groninger Borgen 2021. 
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toepassing is. Het lijkt erop dat de borg werd verhuurd toen het in het 

bezit was van de familie Jensema, die woonden zelf immers op de 

Jensemaborg. Toen het in 1567 in het bezit kwam van Johan de Mepsche 

heeft het mogelijk een betere periode gekend. Echter, aan het einde van 

de 16e eeuw, in 1598 worden de gebouw(en) beschreven als ‘gebrocken 

steen’.180 Dit bevestigt de aanwezigheid van (een) stenenbouwwerk(en) 

op het podium. Al wijst gebroken steen hoogstwaarschijnlijk op de 

ruïneuze staat van het gebouw. Waarschijnlijk is Piloersema verwoest 

omstreeks 1580. Johan de Mepsche ontvluchtte Nederland omdat hij de 

kant van de opstandelingen (protestants) – onder leiding van Bartholt 

Entens – had gekozen.181 De afwezigheid van Piloersema op de kaart uit 

1616 bevestigt het ontbreken van een borg of steenhuis, die de 

vermelding op een kaart van de provincie waard was. 

 

Afbeelding 76. Fragment van kaart uit 1616 door Bartholdus Wicheringe. Piloersema staat 
niet aangeduid, Den Ham (Ham), Aduard (Adewart), Noordhorn (Noorthorm) en 
Jensema (Iensema) – samen met veel andere bebouwing en infrastructuur – wel. 

 

Boerderij-borg Piloersema 

Zoals eerder al vermeld, stonden jonkers in de Groninger Ommelanden 

aan het toppunt van hun macht in het begin van de 17e eeuw.182 Dit is 

ook de periode waarin ‘huis toe Piloersema’ is gebouwd. 

“den 27 Marty Anno 1633 is gelecht de erste steen vant huis toe Piloersma op den 

Ham” 

Op basis van de tekst die op de gevelsteen in de oostgevel van het 

voorhuis van Piloersema staat, kan worden afgeleid dat deze is gebouwd 

in 1633 door Johan de Mepsche en Aijlcke tho Nansum. Toch staat in 

1635 Piloersema ook nog niet aangegeven op de kaart. Volgens Jeltema 

woonde deze Johan de Mepsche al in 1626 op het borgterrein van 

Piloersema. Hij stelt ook de mogelijkheid voor dat Johan en Aijlcke direct 

na hun huwelijk in 1611 op het borgterrein zijn gevestigd.183 Dit zou 

betekenen dat er ofwel een ander bouwwerk op het borgterrein moet 

 
180 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 1353. 
181 Formsma et al. 1987, pp. 149, 272-273. 
182 Boekschoten 1967, p. 90. 
183 Jeltema 1994, p. 16. 
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hebben gestaan voor 1633, of dat het bouwwerk in 1633 is verbouwd. 

Een andere – nog onwaarschijnlijkere – optie is dat zij eerst nog op het 

oude borgterrein hebben gewoond. Dit roept de vraag op, of zij dan eerst 

de ‘gebrocken steen’ waar in 1598 over wordt gesproken bewoonbaar 

hebben gemaakt, om vervolgens een nieuw borgterrein met borg aan te 

laten leggen. 

Paping stelt dat Piloersema een ‘aardige indruk’ kan geven “hoe het minder 

rijke deel van de Groningse adel leefde in de 17e eeuw”.184 Met de kennis dat het 

huidige Piloersema pas in 1633 is gebouwd door Johan en Aijlcke, en dat 

de volgende eigenaren Johan de Mepsche en Agnes Gruys Piloersema 

hebben verhuurd, geeft het vooral een beeld hoe Johan en Aijlcke 

ongeveer twintig jaar hebben geleefd. Blijkbaar behoorden zij tot het 

minder rijke deel van de Groningse adel. Piloersema is in vergelijking met 

andere borgen in de provincie niet zo imposant. Feith schreef in 1906 al 

dat de borg niet uitblonk “door de trotschheid van het gebouw”.185 Waar de 

functie van een steenhuis was om belagers af te schrikken, was de functie 

van de nieuwe borggebouwen – zoals Piloersema – het tonen van de 

welvaart. Een belangrijk statussymbool dat werd gebruikt bij de bouw 

van borgen en de ontwikkeling van borgterreinen in de provincie was om 

het gehele terrein binnen de gracht vol te bouwen.186 De muren van de 

borg rezen op uit de gracht, zoals nog te zien is bij onder andere de 

Fraeylemaborg in Slochteren en Verhildersum in Leens. Hierbij waren 

andere gebouwen, de tuin en boomgaard buiten de gracht gelegen. Bij het 

borgterrein van Piloersema is dit niet het geval. Op basis hiervan zou je 

je af kunnen vragen of er bij de bouw van Piloersema de gracht dichter 

om de borg heeft gelegen. Dit is nergens terug te vinden, en lijkt 

onwaarschijnlijk. Dit zou realistischer zijn geweest bij het oude 

borgterrein, deze was met een oppervlak van 940 m2 immers een stuk 

kleiner dan het huidige borgterrein. Maar zoals in de vorige paragraaf al 

besproken, is van dit gebouw bijna niets bekend. Daarnaast stond de 

voormalige borg op een podium, daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat 

het gebouw met de muren tot aan de gracht kwam. 

 

Afbeelding 77. Fragment van kaart uit 1635 door Bartholdus Wicheringe. Piloersema staat 
niet aangeduid, Den Ham (Ham), Aduard (Adewart), Noordhorn (Noorthorm) en 
Jensema (Iensema) – samen met veel andere bebouwing en infrastructuur – wel. 

 
184 Paping 2007, p.3. 
185 Feith 1906, p. 144. 
186 Boekschoten 1967, p. 89. 
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In 1663 staat Piloersema op de kaart aangeduid als ‘Mepsche’ met twee 

torentjes, dit betekent dat het gaat om ‘Edele Huysen’. Waarom op de 

historische kaart is gekozen voor de aanduiding ‘Mepsche’ terwijl op de 

gevelsteen staat ‘huis toe Piloersema’ is onduidelijk (al helemaal omdat er 

toen al geen de Mepsche meer woonde). In 1680 staat Piloersema 

aangeduid als ‘Mepsche’ met één torentje wat ‘Min Nobil Domus’ 

betekent. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jensema, die twee torentjes 

heeft en dus een ‘Nobil Domus’ is. 

Het voorhuis van het huidige Piloersema lijkt erg op de tekening van de 

Jensemaborg (afb. 54). Met zes ramen op de eerste verdieping, een zeer 

vergelijkbare gevel en de voordeur op dezelfde plek. Een opvallend 

verschil is dat de Jensemaborg twee dakkapellen had. Waarom Piloersema 

in 1680 dan toch staat aangegeven als een ‘Min Nobil Domus’, is 

misschien te verklaren door het feit dat Piloersema en landerijen toen niet 

werden bewoond en gebruikt door Johan de Mepsche en Agnes Gruys, 

maar werden verhuurd als boerenplaats. 

 

Afbeelding 78. Fragment van kaart uit 1663 door Nicolaus Visscher. Piloersema staat 
aangeduid als Mepsche tussen Den Ham en Jensema. 

 

Afbeelding 79. Fragment van kaart uit 1680 door Fredericus de Witt. Piloersema staat 

aangeduid ten noorden van (Den) Ham. 
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In 1725 staat Piloersema niet meer aangeduid op de kaart, een 

waarschijnlijke oorzaak is de verkoop aan de niet edele familie Bos in 

1699. Op de zogenoemde ‘Borgenkaart’ van Theodorus Beckeringh uit 

1781 staat Piloersema wel weer aangegeven. Het lijkt op de kaart toch 

eerder te gaan om een prominente boerenplaats, dan om een borg zoals 

bijvoorbeeld de Englumborg (Oldehove) die ook staat afgebeeld in rand 

van de Borgenkaart. 

 

Afbeelding 80. Fragment van kaart uit 1725. Piloersema staat niet aangeduid, Den Ham 
(Ham), Aduard (Aduwart), Noordhorn (Northorn) en Jensema – samen met veel andere 

bebouwing en infrastructuur – wel. 

 

Afbeelding 81. Fragment van kaart uit 1781 door Theodorus Beckeringh. Piloersema is 

aangeduid als Piluirsma, ten noordwesten van den Ham. 
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Afbeelding 82. Englumborg op de rand van de Borgenkaart van Theodorus Beckeringh 
uit 1781. 

Het voorhuis van Piloersema is een rechthoekig gebouw (van 8 bij 15 

meter) met tuitgevels en een zadeldak. De indeling van de begane grond 

bestond van origine – voor de aanleg van de middengang – uit de zaal, 

de kelder en daarboven de opkamer. Kieft vergelijkt het voorhuis met de 

pastorie (‘weem’) van Warffum. In 1634 is die pastorie verbouwd, waarbij 

de balkenlaag boven de zaal en de opkamer werden verlaagd. Hierdoor 

ontstond een grote bovenzaal, deze was toegangelijk via een traptoren die 

aan de buitenkant werd aangebouwd. Een dichtgemetselde opening in de 

oostelijke gevel van Piloersema zou kunnen wijzen op een toegang tot de 

bovenzaal.  Echter, harde bewijzen voor de aanwezigheid van zo’n 

bovenzaal en traptoren bij Piloersema ontbreken. Het zou immers ook 

kunnen gaan om een dichtgemetseld raam. 

 

Afbeelding 83. Het voorhuis van Piloersema vanaf het noordoosten, met in de oostgevel 

de dichtgemetselde deur of raam en in de noordgevel originele vensters. 

De verandering van borg naar boerderij heeft naar alle waarschijnlijkheid 

al in de 17e eeuw plaatsgevonden. In 1702 is door Pieter Jacobs Bos en 

Wiske Jacobs Scholtens een grote Friese schuur gebouwd, bij de bouw 

van deze schuur is een gevelsteen ingemetseld, deze is nog steeds 

aanwezig. Volgens Paping moet er voor de bouw van deze grote schuur 
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ook al een schuur aanwezig zijn geweest. Johan de Mepsche en Agnes 

Gruys woonden zelf immers niet op Piloersema, maar in het Redgershuis 

in Aduard, ze verhuurde Piloersema aan boeren.187 Door het relatief grote 

grondbezit – 105 grazen – was voor 1702 ook al een schuur van formaat 

nodig. Een schuur was nodig om de runderen en paarden te stallen, en 

het hooi en de oogst op te slaan. De exacte locatie van de voorganger van 

de huidige schuur is niet bekend. Mogelijk lag deze op dezelfde plaats, 

een andere optie is de aanwezigheid van een apart schathuis op het 

borgterrein.188 Als het tussenstuk (tussen het voorhuis en de schuur) 

gedateerd kan worden voor 1702, zou het erop kunnen wijzen dat er voor 

de bouw van de huidige schuur, een schuur was op dezelfde plek die 

verbonden was met het voorhuis via het tussenstuk. Met de aanbouw aan 

de oostgevel is het gissen naar het originele ontwerp van de voorgevel 

(gevel met voordeur) van de borg. 

Details in de gevels van het voorhuis die vanaf de buitenkant direct 

opvallen, zijn de veranderingen bij de vensters. De reden hiervoor is 

hoogstwaarschijnlijk de behoefte aan meer licht. De kleine ramen werden 

vervangen door grotere ramen, dit is goed terug te zien aan de 

ontlastingsboogjes. De bovenstevensters in de noordgevel van het 

voorhuis zijn origineel (17e eeuws), zogenoemde halvekruisvensters of 

kloostervensters. Hierbij is er geen houten kozijn waarin het glas is 

vastgezet, in plaats daarvan werd het direct in de gevel geplaatst. Voor de 

onderste helft van het raam is een houten luik. Ook is er in het voorhuis 

van Piloersema gebruik gemaakt van waterlijsten, ter voorkoming van 

inwatering in de gevel.189 De locatie van de gevelsteen in de oostelijke 

gevel zou kunnen wijzen op de nabijheid van de originele hoofdingang, 

hierbij moet vermeld worden dat hier verder geen duidelijke aanwijzing 

voor zijn. Echter, een andere locatie van de originele hoofdingang is ook 

niet bekend of te onderbouwen. 

Wanneer we een sprong vooruit nemen in de tijd, en van de 17e eeuw 

naar de 19e eeuw gaan, geeft de boedelinventaris uit 1822 een goede 

impressie van de ruimtes in het voorhuis (woongedeelte) en de schuur 

(boerenbedrijf), alsook van het gebruik van deze ruimtes. De volgende 

ruimtes in komen aan bod: kleine schuur, ‘winterbrandplaats’, grote 

schuur, paardestal, beestestal, ‘gereide-kas’, bovenstezolder, tweede 

zolder, derde zolder, stookkamer, melkenkelder, kaaskamertje, 

karnkamer, schotelkamer, gewone kamer, zuideruitgang, kelder, 

westerbovenkamer, oosterbovenkamer, kelderkamer, ‘t zaal.190 Veel van 

deze termen wijzen op een boerderij. Echter, ‘t zaal is een herinnering 

van de geschiedenis van Piloersema als borg. De zuideruitgang bevond 

zich in het deel van het gebouw tussen het voorhuis en de schuur. Kieft 

vermoedt dat een opvallende bouwnaad in de noordelijke muur 

mogelijke komt door deze ‘zuideruitgang’.191 Om een indruk te geven van 

de grootte van deze gang, hierin was een eikenhouten kabinet, secretaire 

en een klein kistje, blikken trom en een theestoof aanwezig.192  

In 1870 werden de voordeur, middengang en stoep/trap aan de westkant 

van het voorhuis gemaakt. Dit blijkt onder andere uit de jaartal (1870) dat 

 
187 Blaauw 2011, pp. 106-107; Familiecommissie Wieringa/Wierenga & 
Jonkmans-Oosterhoff 1984, p. 528. 
188 Paping 2007, p. 4. 
189 Kieft 2010. 
190 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr.169. 
191 Kieft 2010. 
192 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr. 169. 
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in de drempel van de voordeur is gegraveerd samen met de letter J.W. en 

D.W. Deze initialen verwijzen naar de eigenaren van Piloersema tijdens 

deze verbouwing: Jan Tonnis Wieringa en Die(u)wertje Wieringa. De 

aanleg van de middengang ging tenkoste van de zaal, deze werd 

verkleind.193 Door de originele indeling van het voorhuis is deze voordeur 

niet in het midden van het gebouw, dit valt op wanneer er naar de siertuin 

wordt gekeken, deze is symmetrisch en heeft als middenlijn de voordeur 

in plaats van het midden van het voorhuis. Tot circa 1880 steeg de prijs 

van melkvee, slachtvee en boter. Deze prijzen daalden in de laatste twee 

decennia van de 19e eeuw.194 De verbouwing van het voorhuis vond dus 

plaats in een goede periode voor de Groninger boeren (met runderen). 

Opvallend is dat deze verbouwing niet is vermeld in het kadaster (bijlage 

4). Mogelijk werden verbouwing alleen in het kadaster vermeld als het 

invloed had op het bebouwde oppervlak, en hiermee dus op de belasting. 

Toch is er in het kadaster in de dienstjaren 1931 en 1950 sprake van 

verbouwing van Piloersema, ook nu is er geen verandering is in het 

bebouwde oppervlak. Wel zijn er veranderingen in de belastbare 

opbrengst. 

 

Afbeelding 84. Plattegrond van Piloersema, 1946.  

Toen Piloersema in 1991 na het overlijden van Corrie Wieringa-van der 

Valk in het bezit kwam van de ‘Stichting Wieringa van Hamsterborg’ 

hebben er in 1995 en 1998 renovaties plaatsgevonden van het 

borggebouw.195 

 

 
193 Kieft 2010. 
194 Priester 1991, p. 403. 
195 Huisarchief Piloersema, documenten stichting. 
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Conclusie 

De voorganger van Piloersema was een steenhuis dat zijn oorsprong 

waarschijnlijk in de 13e of 14e eeuw heeft gehad. De huidige borg is in 

1633 gebouwd. Met de koop door een boerenechtpaar in 1699 

veranderde Piloersema definitief van borg (met waarschijnlijk een 

kleine(re) schuur) naar een prominente boerderij, met een in 1702 

nieuwgebouwde grote Friese schuur. Sporen in de gevel van het voorhuis 

duiden op veranderingen, toch kent het voorhuis ook nog originele 

elementen uit de 17e eeuw, zoals bijvoorbeeld de gevelsteen, en de 

bovenste ramen in de noordgevel. In 1870 is met de aanleg van de deur 

in de westgevel zowel het aanzicht aan de buitenkant veranderd, als ook 

het vloerplan van het voorhuis, met de toevoeging van de gang. Al met 

al is het een gebouw dat door de eeuwen heen veel veranderingen heeft 

ondergaan, maar waarbij nog steeds originele elementen aanwezig zijn. 
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3.6 Piloersema als boerenbedrijf 

Zoals in de vorige paragrafen is besproken, werd ten tijde van Jensema 

en de Mepsche Piloersema (waarschijnlijk) verhuurd aan boeren. Dit kan 

afgeleid worden uit de vermelding van Nannick Theens in 1567 en in 

1598 de vermelding van Cornelis Jans Hollander als bewoners en 

gebruikers van Piloersema (en landerijen). Waarschijnlijk gebruikten zij 

de borg als boerenplaats.196 Vanaf halverwege de 17e eeuw – van 1652 tot 

de verkoop door de erven in 1699 – was Piloersema in het bezit van 

Johan de Mepsche en zijn vrouw Agnes Gruys. Zij woonden in het 

redgershuis in Aduard en verhuurden Piloersema in deze periode aan 

boeren.197 In het ‘kerkeboek’ van de gemeente Den Ham en Fransum, 

komen de volgende vermeldingen voor in deze periode. Op 9 juni 1689 

wordt een kind van Abraham Sibes en Froucke Jansen genaamd Sibe 

gedoopt. Hierbij staat vermeld dat Sibe is geboren op Piloersema.198 

Waarschijnlijk huurden Abraham Sibes en Froucke Jansen Piloersema, en 

waren zij daar boeren. Op 14 februari 1690 is er wederom een vermelding 

van Piloersema, ditmaal gaat het om een begrafenisakte. Jantien Reijnders 

is overleden. Zij was de partner van Geert Onnes op Piloersema.199 Op 

10 december 1693 zijn Jan Geerts en Welmoet Douwes, echtelieden op 

Piloersema toegevoegd als nieuwe lidmaten van de kerkelijke gemeente 

Den Ham en Fransum.200 Zij krijgen op Piloersema een kind, genaamd 

Geert die op 15 maart 1694 wordt gedoopt.201 Het is echter niet met 

zekerheid te zeggen dat deze mensen Piloersema als boerenplaats 

huurden. Het is ook mogelijk dat zij op Piloersema werkten (en 

inwoonden). 

In deze paragraaf zal onder andere ingegaan worden op de 

bedrijfsvoering – gemengd bedrijf of gespecialiseerd – van Piloersema na 

de verkoop aan het boerenechtpaar Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs 

Scholtens in 1699. Er zal gekeken worden naar de verhouding bouwland 

en grasland van grondbezit als ook naar de veestapel en de 

landbouwproductie. 

Landerijen 

De landerijen horende bij Piloersema, of in het bezit van de eigenaar van 

Piloersema komen als eerste onderwerp van het boerenbedrijf aan bod. 

Hierbij kan over 1817 en vanaf 1832 tot 1985 een beeld worden gevormd 

van de verhouding van bouwland en grasland. De periode tot 1817 zal 

eerst in chronologische volgorde worden besproken, hierbij zijn aktes 

gebruikt als bron van informatie. Dit maakt het schetsen van een volledig 

beeld van het grondbezit en gebruik ingewikkeld. 

De periode van 1521 tot 1699 

Op 5 mei 1567 vindt er een scheiding plaats tussen Rembt Jensema en 

Johan de Mepsche na het overlijden van Tziado Jensema. Tziado was de 

oom van de Rembt Jensema en Dorothea Jensema (de vrouw van Johan 

de Mepsche). Het gaat om landerijen (die eerder door Hiddo Jensema 

zijn gekocht). Johan de Mepsche en zijn vrouw Dorothea Jensema krijgen 

(1) 24 grazen in het Hamster kerspel “daer die heerwech uppet westen streckt, 

 
196 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 1590.1; GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 638, 
regestnr. 487; GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 1353. 
197 Paping 2007, p.4. 
198 GrA. Toegangsnr. 124, inv.nr. 212, aktenr. 124, p. 17. 
199 GrA. Toegangsnr. 124, inv.nr. 212, aktenr. 124, blad 10. 
200 GrA. Toegangsnr. 124, inv.nr. 212, aktenr. 124, blad 16. 
201 GrA. Toegangsnr. 124, inv.nr. 212, aktenr. 124, p. 32. 
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ende die slachtdijck upt suden, met 6 gras in het Oldehoofster kerspel, met ene eind 

strekkende aan de 30 gras van Jensema, en het aandere einde aan de ‘pijbewech’” 

deze landen worden gebruikt door Nannynck Theens upt Ham en zijn 

vrouw Jantijen. (2) 32 grazen te Oldehove ‘bytt hoff’, deze landerijen 

worden gebruikt (gehuurd) door Menno Luels en zijn vrouw Aane.202 

Op 1 september 1573 zou er weer een scheiding hebben plaatsgevonden 

tussen Rembt Jensema en Johan de Mepsche. Ditmaal naar aanleiding 

van het overlijden van Hiddo Jensema (vader van Rembt Jensema en 

Dorothea Jensema, schoonvader van Johan de Mepsche). Bij Rembt 

Jensema wordt vermeld dat hij hoofdeling is in Humsterland.203 Wat er 

verdeeld is en hoe is (mij) niet duidelijk. 

In 1587 verkoopt Johan de Mepsche ‘de olde’ hoofdeling op Den Ham, 

mede namens zijn vrouw Dorothea Jensema aan hun dochter ‘jonckfrou’ 

Detyen de Mepsche het volgende: de jaarlijkse rente ter waarde van 12 

Embder gulden van de ‘onsen heerdt landes op ten Ham’ die als laatste 

is bewoond en gebruikt door Nannick Theens. Daarnaast verkrijgt 

Detyen de Mepsche ook de rente over alle andere goederen en landerijen. 

Dit alles is in 1583 en 1584 al betaald, waarbij Detyen de Mepsche 25 

daler cadeau heeft gekregen van haar inmiddels overleden moeder 

Dorotheo Jensema, dit voor ‘haren getruwen dienst in haer leste an hair 

bewesen’.204 

Johan de Mepsche woont op dit moment (1587) op Piloersema. Het is 

niet helemaal duidelijk of de heerd die Nanninck Theens in 1567 in 

gebruik had en als laatste bewoond en gebruikt heeft voor 1587, 

Piloersema is of dat het gaat om een andere heerd met land in het 

Hamster kerspel. 

In hetzelfde jaar (1587) is er een akte van verkoop van enige landerijen 

onder Warffum. Deze landerijen worden verkocht namens de crediteuren 

van Johan de Mepsche. Harmen Sickinghe koopt deze landerijen als 

voogd voor het minderjarige kind van de overleden Feijo Sickinghe.205 

Hieruit kan afgeleid worden dat Johan de Mepsche schulden had, die 

door de verkoop van landerijen werd afgelost. 

Op 12 juli 1598 wordt door de stadhouder en hoofdmannen 30 grazen 

land van de overleden Johan de Mepsche te koop aangeboden. Het gaat 

om de ‘platze’ op Den Ham, bij Aduard, die eerst van zijn vader is 

geweest. Zijn vader heette ook Johan de Mepsche en werd daarom soms 

ook wel ‘de olde’ genoemd. Piloersema viel onder de ‘klokslag’ (parochie) 

van Oldehove. De landerijen worden ten tijde van de verkoop gebruikt 

door Cornelis Jans Hollander. Piloersema en landerijen worden gekocht 

voor 53 Emder guldens per gras (in totaal dus 1590 Emder guldens) door 

de broer van Johan de Mepsche, Frederik de Mepsche (Henric Wijboldes, 

de huisknecht heeft het bieden gedaan).206 

In het jaar 1613 worden bij de administratie van kloostergoederen 12 

grazen land ‘Pilorsma-uiterdijk’ gelegen bij Den Ham genoemd. De 12 

grazen land komen in het bezit van juffer Bauwe de Mepsche. Het gaat 

om de in- en uitdrift van twee ‘Buschvennen’.207 

 
202 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 638, regestnr. 487. 
203 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 639, regestnr. 508. 
204 GrA. Toegangsnr. 619, inv.nr. 1590.1. 
205 GrA. Toegangsnr. 572, inv.nr. 31. 
206 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 1353. 
207 GrA. Toegangsnr. 1, inv.nr. 2731. 
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De periode van 1699 tot 1817 

Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs Scholtens waren in 1699 de eerste 

eigenaren van de borg Piloersema die geen hoveling of jonker (niet 

adellijk) waren. Naast de borg c.q. boerenplaats kochten zij ook de 

bijbehorende landerijen van de familie de Mepsche. Het bezit van deze 

landerijen betekende dat zij eigenerfde boeren waren. Rond 1700 had een 

zeer klein deel van de boeren in de provincie een grote hoeveelheid land 

in eigendom. De meeste boeren huurden land, van bijvoorbeeld de 

provincie, plaatselijke kerkvoogdijen en pastorieën, of ze waren meier van 

bijvoorbeeld jonkers of andere rijke lieden.208 Aan het einde van de 17e 

eeuw en het begin van de 18e eeuw, waren boerderijen met meer dan 50 

hectare grond zeldzaam in het Noordelijk Westerkwartier. De meeste 

bedrijven hadden zelf slechts 10 tot 40 hectare grond in gebruik, en de 

overige landerijen werden verhuurd.209  

Piloersema was een van die boerenplaatsen met meer dan 50 hectare 

grond. In 1699 hoort bij de verkoop van Piloersema ook 105 grazen 

land.210 Dit is ongeveer 52.5 hectare. Op basis van latere aankopen en 

ruilen van landerijen, lijkt het erop dat Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs 

Scholten een zeer groot bedrijf hadden dat zij bleven uitbreiden. Zo vindt 

er op 22 januari 1701 een proces plaats tussen Pieter Jacobs Bos en Jan 

Berents & Jurriën Tiaets. Pieter Jacobs Bos heeft het gebruik door Jan 

Berents & Jurriën Tiaets van 7 grazen land opgezegd.211 Mogelijk had hij 

deze landerijen nodig voor eigen gebruik. 

Zoals in de paragraaf over rechten is besproken, komen bij de ruil op 14 

april 1701 tussen Pieter Jacobs Bos en Evert Joost Lewe 4 grazen land 

gelegen bij Den Ham in het bezit van Lewe. Deze 4 grazen land zal Pieter 

Jacobs Bos vanaf dan huren van Evert Joost Lewe voor f 4,- per gras. In 

geval van verkoop en/of verhuur, zal Pieter Jacobs Bos ‘preferentie 

genieten’.212 Ook in 1713 verkoopt Evert Joost Lewe landerijen aan 

Pieter Jacobs Bos, nu gaat het om 40 grazen.213 

Het begin van de 18e eeuw was geen goede tijd voor boerenbedrijven in 

de Ommelanden. Een van de oorzaken hiervan waren de 

veepestepidemieën: in 1715 vond de eerste veepest plaats, van 1744 tot 

1749 de tweede runderpest en in 1769 de derde veepest, al had deze in 

de provincie Groningen relatief weinig impact. Daarnaast was er in 1740 

een strenge winter en in werd 1742 alles kaal gegeten door muizen en 

rupsen. Daarbovenop waren de prijzen voor graan en boter laag, en dan 

was er ook nog de Kerstvloed van 1717, al had deze niet een hele grote 

impact in het Westerkwartier, maar het bezit van landerijen elders kon 

wel negatief beïnvloed zijn (het is niet met zekerheid te zeggen waar 

Pieter en Wiske grondbezit hadden).214 Dit alles kon zorgen voor 

financiële problemen op een boerenbedrijf zoals Piloersema. Toch 

bleven zij – ondanks schulden – landerijen kopen. Dit alles leidde 

uiteindelijk in 1723 tot de verkoop (met verlies) van boerderij ’t Bosch in 

 
208 Paping 2007, p.4. 
209 Paping 2007, pp.7-8. 
210 Aa 1839-1851, pp. 185-186. 
211 GrA. Toegangsnr. 136, inv.nr. 929. 
212 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 423. 
213 GrA. Toegangsnr. 547, inv.nr. 435. 
214 Paping 2007, p. 8; Feenstra 1981, pp. 260-261. 
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Den Andel. Waarschijnlijk vond deze verkoop plaats op last van 

schuldeisers.215 

In de 18e eeuw was er een verschuiving van bedrijfsvoering van 

boerenbedrijven, waarbij in vee gespecialiseerde bedrijven veranderden 

in gemengde bedrijven.216 Hierbij werd het grondgebruik van een deel 

van de landerijen veranderd van grasland naar bouwland. Over de 

aanleiding van deze verschuiving is veel gediscussieerd. De originele 

gedachte was dat de rundveepest (1768-1773) en hogere graanprijzen de 

aanleiding waren van de verschuiving. Echter, in 1946 werd door 

socioloog E.W. Hofstee een alternatieve aanleiding voorgesteld, de 

zogenoemde sociologische theorie focuste op de sociale status van de 

Groningse akkerbouwers. Een duidelijke aanleiding is niet met zekerheid 

vast te stellen, wat wel vaststaat is dat er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van het grondgebruik in de provincie Groningen van 

grotendeels grasland naar deels grasland en deels bouwland (deze 

verschuiving vond aan het einde van de 18e eeuw in Nederland alleen 

plaats in de provincie Groningen). Hiermee is een verschuiving in de 

bedrijfsvoering van veehouderij naar akkerbouw aannemelijk.217 Aan het 

einde van de 18e eeuw, in 1778, wordt in een verkoopakte betreffende 

Piloersema naast een korte beschrijving van de landerijen, gebouwen en 

andere onderdelen op het erf ook vermelding gemaakt van een 

karnmolen, balkhout, schutten en wringen.218 Dit bevestigt in ieder geval 

het vermoeden dat er melkkoeien en/of schapen werden gehouden 

waarvan de melk in de karnmolen tot boter werd gemaakt. Echter zegt 

dit niets over of Piloersema een gemengd bedrijf was of gespecialiseerd 

in vee. Ook in 1798 wordt de karnmolen weer vermeld in de verkoopakte. 

Daarnaast hoort op 11 juni 1798, bij de verkoop van Piloersema door 

Pontius Ariëns en zijn vrouw Tecla Swaak aan Cornelis Jacobus Boelens 

en Grietje Pieters Langeland, ook de vaste beklemming van 94 grazen 

bouw- en weideland.219 In de hierop volgende periode – in 1800, 1805 en 

1808 – worden delen van het eigendom van de landerijen horende bij 

Piloersema aan Cornelis Jacobus Boelens en Grietje Pieters Langeland 

verkocht door de familieleden van Pontius Ariëns. In 1820 koopt 

Cornelis Jacobus Boelens 10 grazen land onder Aduard van de erven van 

Henne Drewes, hij gebruikte deze landerijen al onder beklemming.220 

1817 

Het eerste in detail gekarteerde grondbezit van Piloersema stamt uit 1817, 

toen Piloersema in het bezit was van Cornelis Jacobus Boelens. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen het soort perceel – bouwland of weiland – 

daarnaast zijn ook de afmetingen van de percelen vermeld. 

 
215 Paping 2007, p. 8. 
216 Wiersma 2021, p. 31. 
217 Priester 1991, pp. 4-18. 
218 GrA. Toegangsnr. 735, inv.nr. 262. 
219 GrA. Toegangsnr. 735, inv.nr. 263. 
220 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr. 169. 
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Afbeelding 85. De 'Kaart der bouw en weylanden van K.I. Boelens opden Ham' 

uit 1817, hangende in de gang van Piloersema. 

Wanneer we naar de afmetingen van de percelen kijken kunnen we de 

verhouding van grasland en bouwland horende bij Piloersema in 1817 

achterhalen. Hier komt uit dat 46 procent van de landerijen horende bij 

Piloersema grasland was, tegenover 54 procent bouwland (hierbij is het 

oppervlak van de singel buiten beschouwing gelaten). De in verhouding 

grotere hoeveelheid bouwland ten opzichte van grasland sluit een 

gespecialiseerd bedrijf in veehouderij uit, dan zou er immers per definitie 

meer grasland dan bouwland zijn. Hiermee kan dus geconcludeerd 

worden dat Piloersema in 1817 een gemengd bedrijf was. Wanneer ook 

wordt gekeken naar de veestapel in 1822 als ook het aanwezige 

boerengereedschap dat genoemd wordt in de boedelinventaris 

onderbouwd dit de bedrijfsvoering van een gemengd bedrijf.221 Ondanks 

dat het hier gaat om een boedelinventaris die vijf jaar later is opgesteld, is 

het waarschijnlijk dat de inboedel niet aanzienlijk is veranderd in deze 

periode. Piloersema is niet van eigenaar gewisseld in deze periode. Hierbij 

moet vermeld worden dat Cornelis Jacobus Boelens van 1813 tot zijn 

overlijden in 1822 burgemeester was van Aduard. Waarschijnlijk werd het 

bedrijf toen (groten)deels door zijn kinderen (en aanhang) (en vrouw) 

gerund. 

 

 
221 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr. 169. 
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Tabel 4. Afmetingen van de percelen horende bij Piloersema, zoals weergegeven op de 
kaart uit 1817. 

 
GRONDGEBRUIK BUNDERS ROEDEN 

A Grasland 1 42 

B Grasland 2 89 

C Grasland 0 78 

D Grasland 1 40 

E Grasland 1 20 

F Bouwland 2 5 

G Bouwland 1 92 

H Grasland 2 85 

I Bouwland 3 10 

K Bouwland 1 62 

L Bouwland 1 86 

M Bouwland 2 8 

N Bouwland 1 53 

O Grasland 1 4 

P Grasland 2 18 

Q Grasland 2 29 

R Grasland 1 81 

S Grasland 1 46 

T Bouwland 2 75 

U Grasland 1 45 

V Bouwland 2 8 

W Bouwland 3 14 

Y Bouwland 2 55 
 

Singel 0 65 

Totaal 46 10 

Totaal grasland 20 77 

Totaal bouwland 24 68 

 

Gemiddeld perceel 1 98 

Gemiddelde grasland perceel 1 73 

Gemiddelde bouwland perceel 2 24 

1832 – 1985: het kadaster 

In principe kan je stellen dat in de 19e eeuw, op een bedrijf met veel 

bouwland het vee (runderen en schapen) werd gehouden voor de 

mestproductie, veehouderij of fokkerij. Terwijl op bedrijven met veel 

grasland, vetweiderij de bron van inkomsten was wat betreft het vee.222  

Met de invoering van het kadaster is er vanaf 1832 een gestructureerde 

vastlegging van het bezit van de landerijen. Wanneer we kijken naar de 

landerijen (in de kadastrale gemeente Aduard) die in het bezit waren van 

de eigenaar van Piloersema resulteert dat voor de periode van 1832 tot 

1985 in het volgende beeld. Hierbij moet vermeld worden dat het 

mogelijk is de er ook nog landerijen in het bezit waren in andere 

kadastrale gemeenten, deze zijn niet meegenomen. Toch is aan de hand 

van deze gegevens wel een beeld van de gras- en bouwland verhouding 

van de landerijen horende bij – het boerenbedrijf – Piloersema geschetst. 

 
222 Priester 1991, p. 464. 
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Afbeelding 86. Aantal hectare bouwland en grasland in het bezit van de eigenaar van 
Piloersema, vanaf 1832 tot 1985 (in de kadastrale gemeente Aduard). 

Er zijn een aantal dingen die opvallen in deze grafiek. Het eerste is de 

verschuiving van de verhouding bouw- en grasland in 1893/1894. 

Waarbij er een veel groter aantal hectare grasland – in verhouding met 

bouwland – in het bezit is. In het grootste deel van de periode van Derk 

Wieringa & Meindert Wieringa gaat het om 82 procent grasland 

tegenover 18 procent bouwland. Dit wijst op een verschuiving in de 

bedrijfsvoering, van gemengd bedrijf naar een gespecialiseerd bedrijf: 

veehouderij. In de (Groninger) veenkoloniën gebeurde rond deze periode 

– door de opkomst van kunstmest – het tegenovergestelde.223 Echter, op 

de klei had opkomst van kunstmest minder effect.224 Er zijn geen 

duidelijke aanwijzingen dat er op andere plekken in de provincie op grote 

schaal een verschuiving van bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden. Zoals 

ook vermeld is in hoofdstuk 2, vond er omstreeks 1930 een verschuiving 

plaats in de bedrijfsvoering van boeren in Middag-Humsterland. Hierbij 

maakte de gemengde bedrijfsvoering plaats voor (gespecialiseerde) 

veeteelt/veehouderij.225 Echter, wanneer we kijken naar de verhouding 

bouw- en grasland bij Piloersema, lijkt het erop dat deze verschuiving 

hier circa 35 jaar eerder heeft plaatsgevonden. Een reden voor de eerdere 

verschuiving van bedrijfsvoering is niet duidelijk. Klaarblijkelijk 

specialiseerde het bedrijf zich eind 19e eeuw meer op de veehouderij. Tot 

dan was de verhouding vrijwel gelijk, waarbij er in sommige periode zelfs 

meer bouwland in het bezit was dan grasland. Deze gelijke verhouding 

van bouw- en grasland wijst op een gemengd(e) bedrijf(svoering). Een 

uitzondering op dit geheel is in de periode van Tonnis Bartelts Wieringa. 

Het verschil tussen grasland en bouwland was toen 6.26 ha. Met een 

gemiddeld bouwland perceel van 1.90 ha in die periode (in het bezit van 

Tonnis Bartelts) en een gemiddeld grasland perceel van 1.83 ha. Een 

 
223 Priester 1991, p. 252. 
224 Priester 1991, p. 261. 
225 Wiersma 2021, p. 34. 
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gemiddeld gras- of bouwland perceel in het bezit van Tonnis Bartelts 

Wieringa is 1.86 ha. Het komt dus neer op 3.37 perceel.  

Het tweede dat opvalt is dat Tonnis Bartelts Wieringa met een totaal van 

70.73 ha een stuk minder landerijen lijkt te hebben dan vermeld in de 

memoires geschreven over Tonnis Bartelts Wieringa door zijn zoon. 

Daarin wordt gesproken over een totaal bezit van ongeveer 275 hectare 

bouw- en grasland. Hiervan had Tonnis Bartelds Wieringa ‘ver over de 

150 bunders’ zelf in gebruik. Van deze 150 bunders was 50 bunder 

bouwland en 100 bunder ‘greideland’ (grasland). Ongeveer de helft van 

dit grasland werd gehooid wat meer dan 80 voeren hooi opleverde. Dit 

hooi werd ‘per as’ naar de markt in Groningen vervoerd.226 Een 

verklaring voor dit grote verschil – circa 200 ha – is waarschijnlijk te 

verklaren door de locatie van de resterende landerijen, die gelegen waren 

in andere kadastrale gemeenten. Een andere optie is dat de landerijen op 

naam van zijn vrouw stonden, al lijkt mij dit onwaarschijnlijk(er). 

In 1985 lijkt het erop dat de verhouding weer ongeveer 50/50 is. 

Belangrijk om te vermelden is dat voor 1985 in het kadaster ‘grasland’ en 

‘grasland en bouwland’ wordt vermeld, maar geen losse vermelding is van 

‘bouwland’. Mogelijk wisselde de functie van de percelen die onder 

‘grasland en bouwland’ vielen, dit is niet met zekerheid te zeggen.  Het 

lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat de verhouding bijna weer gelijk is. 

Met name na de zeer lage hoeveelheid bouwland van 3.14 ha in 1983. 

Zoals ook al in hoofdstuk 2 is genoemd, vond er in de 18e eeuw een 

verschuiving plaats in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven in Middag-

Humsterland. Hierbij werden in veeteelt gespecialiseerde bedrijven, 

gemengde boerenbedrijven.227 Wanneer we naar de grafiek kijken zien we 

dat in 1832 de verhouding bouw- en grasland een gemengd bedrijf lijkt 

te onderbouwen. Al kan niet met zekerheid worden gezegd hoe de 

bedrijfsvoering voor 1800 was, en of/wanneer de(ze) verschuiving heeft 

plaatsgevonden op Piloersema.  

De hoeveelheid runderen op Piloersema in 1880 heeft meer weg van een 

gespecialiseerd veeteeltbedrijf dan van een gemengd bedrijf zoals het 

grondgebruik doet vermoeden. Wanneer we kijken naar het totaal aantal 

runderen 77 – ervan uit gaande dat er per rund een halve hectare nodig 

was – lijkt het erop dat dat niet uitkomt. Er zou dan immers 38.5 ha 

grasland moeten zijn, en er was circa 32 ha grasland. Echter wanneer de 

13 kalveren van het totaal aantal runderen wordt afgetrokken komt het 

neer op 64 runderen, waarvoor 32 ha grasland nodig zou zijn. Dit komt 

precies uit met het aanwezige grasland in 1880. De vraagt die rest is, waar 

graasden de 60 volwassen schapen en 34 lammeren? Mogelijk was er 

buiten de kadastrale gemeente Aduard land dat gepacht werd of in het 

bezit was van Jan Tonnis Wieringa en Dieuwertje Wieringa. 

Grondbezit in de 19e en 20e eeuw 

Wanneer we kijken naar de ligging van al het grondbezit (niet alleen 

bouw- en grasland) binnen de kadastrale gemeente Aduard in de 19e en 

20e eeuw valt op dat in de periode dat Piloersema in het bezit was van 

Petrus Jacobus Boelens, ook twee percelen bij Aduard hoorden bij het 

grondbezit. In de periode van Tonnis Bartelts Wieringa – waarvan we 

weten dat hij meer grondbezit had in andere kadastrale gemeenten – 

hoorde naast de landerijen rondom Piloersema ook een boerenplaats plus 

 
226 Huisarchief Piloersema, Wieringa 1890, p. 16. 
227 Wiersma 2021, p. 31. 
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landerijen ten oosten van Fransum bij het grondbezit, evenals een perceel 

met daarop een huis in Aduard. 

 

Afbeelding 87. Grondbezit van de eigenaren van Piloersema in 19e en 20e eeuw binnen 

de kadastrale gemeente Aduard. 

Wanneer we in meer detail kijken naar het grondbezit (direct) rondom 

Piloersema valt op dat de percelen tussen de Sietse Veldstraweg en het 

stuk weg ten oosten van Piloersema (tussen de Oude Dijken en de 

Spanjaardsdijk Noord) tot en met de periode waarin Meindert Wieringa 

alleen eigenaar was van Piloersema hoorde bij Piloersema. Toen het in 

1944 in het bezit kwam van Jan Tonnis Wieringa (de zoon van Meindert 

Wieringa), is in de loop van de tijd steeds meer grond verkocht. Twee 

percelen aangeduid met ‘A’ hoorden tijdens de periode van Tonnis 

Bartelts Wieringa, Jan Tonnis Wieringa, Derk Wieringa & Meindert 

Wieringa en Meindert Wieringa ook bij het grondbezit. 
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Afbeelding 88. Grondbezit rondom Piloersema in 19e en 20e eeuw binnen de kadastrale 
gemeente Aduard. 

Perceelnamen werden gebruikt door boeren om de verschillende 

percelen aan te duiden. Ook van Piloersema is een lijstje perceelnamen 

bekend: de tien gras, scheve drie, slenkje vijf, lutje vijf, swiene zes, 

Kniepster zes, lange vier, boter vijfje, ronde akkers, noorder drie, 

anderhalf, drie aan pad (naar Spanjaardsdijk), timothee, lange twee, ruige 

vier, Panhuis vier, vijf bij de tocht (Hamster afwatering), zeven gras, vijf 

bij t huiske, vier bij Tonckens.228 Hiervan geven alleen ‘ronde akkers’ en 

‘timothee’ (een grassoort) geen inzicht in het formaat van het perceel. 

Alle andere perceelnamen wel, samen is dat 82.5 (waarschijnlijk grazen, 

dus doe zou 41.25 ha zijn). Daarbij komt dan nog het formaat van twee 

percelen, als we hiervoor het gemiddelde nemen van de wel bekende 

percelen komt dat neer op 4.58 ha, dus waarschijnlijk een totaal oppervlak 

van landerijen rond 45.83 ha. Wanneer we kijken naar de grafiek van de 

verhouding bouw- en grasland, is het aannemelijk dat dit de 

perceelnamen zijn die Jan Tonnis Wieringa tussen 1944 en 1982 gebruikte 

voor zijn landerijen. 

 

Veestapel 

In de 19e eeuw en daarvoor was de veehouderij een essentieel onderdeel 

van een landbouwbedrijf. Een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf zoals 

deze nu bestaan was ondenkbaar. Vee was nodig voor de trekkracht, om 

het land te kunnen bewerken, maar vooral ook voor de bemesting van de 

landerijen. Daarom hadden zelfs gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 

vroeger veel vee. Tegelijkertijd was de veehouderij weer afhankelijk van 

de akkerbouw voor de productie van veevoer.  

Deze afhankelijkheid veranderde in de 20e eeuw door de introductie van 

kunstmest en landbouwmachines, waardoor specialisatie van 

 
228 Familiecommissie Wieringa/Wierenga & Jonkmans-Oosterhoff 1984, p. 
528. 
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boerenbedrijven mogelijk en gebruikelijker werd. In de 19e eeuw werden 

op boerenbedrijven in de provincie Groningen een beperkt aantal 

veesoorten gehouden, namelijk runderen, paarden en schapen.229 Naast 

de veestapel (runderen, paarden en schapen) waren er ook nog andere 

dieren aanwezig op Piloersema. Zo worden in de boedelinventaris uit 

1822 twee varkens vermeld. In de boedelinventaris uit 1880 zijn er drie 

varkens, één hazewindhond en eenden, zwanen en kippen aanwezig op 

Piloersema. Op basis van de stallen die staan aangeduid op het vloerplan 

van Piloersema uit 1946 was er in de schuur ruimte voor koeien, paarden, 

varkens en kippen (afb. 84). Daarnaast blijkt uit een foto uit 1946 dat er 

ook zwanen in de gracht zwommen, of het hier ging om wilde zwanen is 

niet bekend (afb. 59). Ook is niet bekend of er schapen werden gehouden. 

In 1969 werden er waarschijnlijk wel schapen gehouden, op basis van het 

transport van een zak wol naar de aankoop centrale. Op 4 juni 1963 

wordt één vogel van Piloersema naar Groningen vervoerd.230 Om wat 

voor vogel het gaat wordt helaas niet gespecificeerd. 

Runderen 

Het houden van rundvee werd gedaan om één (of meerdere) van de 

volgende redenen: de productie van mest voor de akkerbouw, het fokken 

van vee voor export (mogelijk voor de slacht of melkproductie), het 

fokken van vee voor de slacht, melkproductie, en het verwerken van 

restproducten van de akkerbouw.231  

In de verkoopakte van 15 september 1778 wordt naast en korte 

omschrijving van de onderdelen van de boerenplaats ook meer details 

gegeven die een beeld geven van het boerenbedrijf: ‘met een karnmolen, 

belkhout, schutten, wringen, met hoven, tuinen, heegen en geboomten, 

met deuren, vensteren en lasten, profijten en swarigheden’. Het is 

aannemelijk dat de aanwezigheid van een karnmolen wijst op 

melkproductie met melkkoeien, al kan een karnmolen ook gebruikt 

worden voor de verwerking van schapenmelk. De schapen- of 

koeienmelk werd vervolgens tot boter gemaakt in de karnmolen. Voor 

de karnmolen werd waarschijnlijk een paard gebruikt, al waren er ook 

kleinere karnmolen die door een hond werden aangedreven. Het is 

aannemelijk dat het hier ging om een door paarden aangedreven 

karnmolen, in de boedelinventaris uit 1822 wordt geen vermelding 

gemaakt van honden. Ook was Piloersema een relatief groot bedrijf, en 

hiervoor was waarschijnlijk een grote karnmolen nodig. Boter (van 

koeienmelk) werd gezien als bijproduct van fokkerij (en mestproductie). 

In het begin van de 19e eeuw werd op bijna elk boerenbedrijf melk 

gekarnd, hiermee was boter (van koeienmelk) een kleine (permanente) 

inkomstenbron.232 De kwaliteit van de Groninger boter was echter slecht 

in vergelijking met boter die geproduceerd werd in Friesland en 

Holland.233 In 1822 wordt in de boedelinventaris ook gesproken over een 

kaaskamertje, dit wijst op een eigen kaasmakerij.234 

Opvallend is dat Priester stelt dat melkkoeien kort na het afkalven van 

hun derde kalf werden verkocht. In de boedelinventaris uit 1822 worden 

drie ‘vierdekalfskoeien’ vermeld, dit zijn koeien die voor de vierde keer 

een kalf hebben gehad. Door het ontbreken van ‘vijfdekalfskoeien’, lijkt 

 
229 Priester 1991, p. 395. 
230 Huisarchief Piloersema, rekeningen vervoersbedrijf. 
231 Priester 1991, p. 410. 
232 Priester 1991, p. 420. 
233 Priester 1991, p. 428. 
234 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr.169. 
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het erop dat Boelens de melkkoeien na hun vierde kalf verkocht in plaats 

van na hun derde kalf. 

Tabel 5. Runderen op Piloersema vermeld in de boedelinventarissen uit 1822 en 1880. 

1822 (aug. sept. okt.) 1880 (jan. feb.) 

3 Vierdekalfskoeien 13 Melkkoeien 

4 Derdekalfskoeien 15 Hokkelingen 
7 Jonge melkbeesten 13 Kalveren 
1 Vet jong beest 13 Ossen 
1 Enterstier 23 Vette koeien 
1 Twenterstier   

7 Entervaarsen   
1 Twentervaars   

5 of 8 Kalveren   

Groningen was in de 19e eeuw als provincie op landelijk niveau 

gespecialiseerd in veefokkerij. Hierbij ging het om ‘Hollandse koeien’, 

magere ossen en kalfdragend melkvee.235 Op basis van de veestapel zoals 

vermeld in de boedelinventaris uit 1880, met 13 ossen en 23 vette koeien, 

lijkt het erop dat de focus van het boerenbedrijf Piloersema lag op 

veefokkerij. 

Aan het einde van de 19e eeuw – circa 1890 – werd kunstmest 

geïntroduceerd. Hierdoor werd de noodzaak voor het houden van 

runderen voor mest minder belangrijk. Echter op zware kleigronden (en 

in mindere mate op lichtere kleigronden) speelde rundvee nog wel een 

belangrijke rol. Hier werd door middel van het wisselbouwstelsel 

bouwland tijdelijk grasland en klaver, om de grond te verbeteren. Door 

rundvee te houden kon het tijdelijke grasland en klaver ook gebruikt 

worden.236 Zoals in hoofdstuk 2 besproken is, bestaat de omgeving van 

Piloersema voornamelijk uit lichtere kleigronden. De rundveestapel kon 

dus na de introductie van kunstmest in 1890 wel verkleind worden. 

Echter wanneer we naar de hoeveelheid bouwland en grasland bij 

Piloersema kijken, zien we dat er juist na 1890 een verandering in de 

verhouding plaats vond die wijst op een intensivering van de veehouderij: 

meer grasland en minder bouwland. Dit doet vermoeden dat vee bij 

Piloersema niet gehouden werd voor de mestproductie. 

In de jaren ’60 van de 20e eeuw, toen Piloersema op basis van de 

verhouding bouw- en grasland een in vee gespecialiseerd bedrijf was, 

werden in ieder geval de volgende transporten – van en naar Piloersema 

– met runderen gedaan door een transportbedrijf. 

Tabel 6. Runderen met transportbedrijf van en naar Piloersema (1963 en 1969 hele jaar, 

1964 alleen rekeningen van de maanden september t/m december). 

Jaar Runderen Transport 

1963 5 koeien naar Groningen 
1963 1 koe naar Zuidlaren 
1963 1 koe van Leeuwarden 
1963 7 stieren naar het slachthuis 

1964 6 koeien naar Groningen 
1964 13 stieren naar het slachthuis 
1969 6 koeien naar Groningen 
1969 1 stier naar Groningen 

 
235 Priester 1991, p. 411. 
236 Priester 1991, pp. 410-411. 
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Wat opvalt is dat ondanks dat de rekeningen van het transportbedrijf 

voor het jaar 1964 slecht 4 maanden beslaan, er in dat jaar meer runderen 

vanaf Piloersema zijn vervoerd dan in 1963 en 1969. Van dit zeer goede 

jaar is ook een verkoopbewijs aanwezig. Op 13 mei 1964 is door Het 

Nederlandsche Rundvee Stamboek een uitvoer certificaat afgegeven aan 

J.T. Wieringa, voor de verkoop van Sjoukje 41 (nr. 644997) voor 1250 

gulden naar Italië. Daarnaast moet wel vermeld worden dat er in 1963 

mogelijk (niet met zekerheid te zeggen door een slecht leesbaar 

handschrift) nog een vracht rund van Boerakker naar Piloersema is 

gegaan. In november 1967 waren er in ieder geval 13 kalveren op 

Piloersema, blijkt uit een rekening van de dierenarts waarop de inenting 

van 13 kalveren en het behandelen van wormen en longwormen bij 10 

kalveren in rekening wordt gebracht.  

Paarden 

Naast rundvee werden er ook paarden gehouden op Piloersema. De 

trekkracht van paarden was in het begin van de 19e eeuw in de provincie 

Groningen vrijwel de enige reden om paarden te houden. Het fokken van 

paarden gebeurde niet op de boerenbedrijven, in plaats daarvan werden 

veulens gekocht op paardenmarkten in Drenthe.237 Uit de 

boedelinventaris uit 1822 blijkt dit ook. Van de zes paarden waren twee 

merries, en vier ruinen (gecastreerde hengsten). Er is maar bij één van de 

paarden de leeftijd vermeld, namelijk 5 jaar. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat jonge paarden (tot 4 jaar) weinig ploegwerk 

konden doen op zware grond.238 Het is aannemelijk dat de vijf andere 

paarden ouder waren dan 5 jaar, en daarmee waren alle paarden geschikt 

voor het werk op het land. Paarden op boerenbedrijven werden over het 

algemeen pas verkocht als ze het werk op de boerderij niet meer 

aankonden, dit was rond de leeftijd van 20 jaar.239 Zoals in paragraaf 2.8 

ook al is vermeld, wordt in een beschrijving uit 1844 van Den Ham 

beschreven dat er op de bouwlanden soms zes tot acht paarden voor de 

ploeg liepen.240 Wanneer we weer kijken naar de boedelinventaris uit 

1822, zou dit betekenen dat alle paarden aanwezig op Piloersema 

tegelijkertijd nodig waren voor het ploegen van het bouwland. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd in de provincie Groningen de 

Groningse voetploeg vervangen door de Arendploeg. Deze vereiste 

minder trekkracht (dus minder paarden). Ook het dorsblok werd 

vervangen door stoomdorsmachines en de boterproductie verplaatste 

zich van het boerenbedrijf naar zuivelfabrieken. Ook de komst van 

kunstmest vereiste minder paarden – stalmest productie – voor de 

bemesting van het land. Een andere ontwikkeling in de 19e eeuw was het 

intensiveren van het bouwplan. Hierdoor werd de arbeidspiek verspreid 

worden, en kon met hetzelfde aantal paarden een grotere opbrengst van 

het land gemaakt worden.241 In de boedelinventaris uit 1822 worden 

zowel voetploegen als dorsblokken genoemd. Ook wordt er in de 

karnkamer één ‘karn met schroog’ en één ‘karnmelksvat’ vermeld. In de 

boedelinventaris uit 1880 worden de landbouwwerktuigen niet 

individueel vermeld, maar samen als ‘boerebeslag’. Hierdoor is niet 

duidelijk of op Piloersema ook daadwerkelijk in deze periode is 

overgegaan op het gebruik van de Arendploeg en stoomdorsmachines. 

 
237 Priester 1991, p. 457. 
238 Priester 1991, p. 458. 
239 Priester 1991, p. 459. 
240 Aa 1839-1851 in Delvigne 1996, p. 17. 
241 Priester 1991, p. 459. 
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Wel wordt een ‘karn met toebehooren’ vermeld. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat de boterproductie nog plaatsvond op Piloersema en niet 

extern in een zuivelfabriek. 

De boedelinventaris uit 1880 doet vermoeden dat er op (kleine) schaal 

werd gefokt met paarden. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat er alleen 

maar volwassen merries (geen hengsten of ruinen), één merrie met 

veulen, twee jonge hengsten en twee jonge merries (mogelijk de veulens 

van afgelopen drie jaar) op Piloersema waren. Of deze fokkerij voor 

eigengebruik was of voor de handel is niet bekend. De paardenfokkerij 

zou wel verklaren waarom er ondanks factoren die de behoefte voor 

paardenkracht verminderden toch meer paarden op Piloersema waren 

dan in 1822. Rundveehouderij en paardenfokkerij waren 

complementair.242 Ondanks dat de paarden minder nodig waren op het 

land, produceerde zij nog steeds bruikbare stalmest, en konden ze 

worden ingezet voor de Arendploeg. Daarnaast was tussen 1879 en 1900, 

85 procent van alle paarden ouder dan 3 jaar in de provincie Groningen 

in gebruik als landbouwwerkpaard.243 Indien de verwerking van de melk 

in deze periode ook nog plaatsvond op Piloersema, konden de paarden 

ook gebruikt worden voor de karnmolen. 

Tabel 7. Paarden op Piloersema vermeld in de boedelinventarissen uit 1822 en 1880. 

1822 (aug. sept. okt.) 1880 (jan. feb.) 

1 Zwartbles merriepaard 2 Tweejarige hengsten 
1 Zwart ruinpaard 2 Eenjarige hengsten 
1 Bruin merriepaard 1 Merrie met een veulen 

1 Vijfjarige zwarte ruin 1 Bruine merrie 
1 Ruinpaard, zwart 1 Zwarte merrie 
1 Ruinpaard, (kleur onleesbaar) 1 Driejarige bruine merrie 
  1 Tweejarige zwarte merrie 
  1 Hit 

De plattegrond van de schuur uit 1946 – met een beperkt aantal (vier) 

stallen voor paarden – doet vermoeden dat er niet meer veel paarden 

werden gehouden op Piloersema. Door de (op)komst van 

landbouwvoertuigen en de externe verwerking van melk in 

zuivelfabrieken waren paarden immers ook niet meer nodig voor de 

trekkracht op het boerenbedrijf. Exacte aantallen van paarden aanwezig 

op Piloersema in de 20e eeuw is niet te achterhalen. Wat wel bekend is, is 

dat er op 8 oktober 1963 één paard van Groningen naar Piloersema is 

gebracht. En dat er drie dagen later, op 11 oktober een paard van 

Piloersema naar Leeuwarden is vervoerd. Het is niet bekend of dit om 

hetzelfde paard of een ander paard gaat, het aantal paarden op Piloersema 

bleef in ieder geval gelijk. Op 20 juli 1969 is er een paard van Usquert 

naar Piloersema vervoerd.244 

Schapen 

In het begin van de 19e eeuw hadden ‘binnendijkse boeren’ een relatief 

kleine hoeveelheid schapen (tussen de één en tientallen). Dit in 

tegenstelling tot kwelderboeren, daar ging het om schapenkuddes die in 

omvang varieerden van 50 tot 200 schapen.245 Piloersema had in 1822 

met een totaal van 41 schapen dus een normale hoeveelheid schapen voor 

een binnendijks boerenbedrijf. Schapen werden in het begin van de 19e 

 
242 Priester 1991, p. 461. 
243 Priester 1991, p. 456. 
244 Huisarchief Piloersema, rekeningen transportbedrijf. 
245 Priester 1991, p. 462. 
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eeuw in de provincie Groningen voornamelijk gehouden voor de 

wolproductie. Daarnaast speelde ook de vleesproductie een rol, op lokaal 

niveau werden lammeren vetgemest, ook werden lammeren gefokt voor 

vetweiders in het westen van het land. De zuivelproducten zoals melk, 

boter en kaas, die werden geproduceerd door melkschapen waren voor 

eigen gebruik op de boerderij. De 12 melkschapen die vermeld staan in 

de boedelinventaris uit 1822 wijzen op een behoorlijke productie van 

schapenmelk, kaas en boter voor eigen gebruik. Inwonende knechten en 

vaste arbeiders kregen vaak één of twee lammeren of het recht om 

schapen te weiden op land van de boer waar ze in dienst waren. Naast 

wolproductie en het gebruik van de schapenmelk werden in sommige 

gebieden schapen gehouden voor de mestproductie. Echter, dit was in de 

omgeving van Piloersema geen reden voor het houden van schapen. 

Toch waren schapen op het land wel nuttig, in tegenstelling tot runderen 

grazen schapen het gras korter en regelmatiger. Ze konden dus na de 

runderen op hetzelfde grasland de na-weide doen.246 

Tabel 8. Schapen op Piloersema vermeld in de boedelinventarissen uit 1822 en 1880 met 
daarbij de prijs per schaap in guldens. 

1822 (aug. sept. okt.) 1880 (jan. feb.) 

9 Vette schapen f 9 40 Grote schapen f 20 
20 Lammeren f 4 34 Lammeren f 10 
12 Melkschapen f 6 20 Melkschapen f 18 

Het schapenras en daarmee het moment waarop de schapen groot 

genoeg waren voor de verkoop stond in verband met de hoeveelheid 

bouwland. Bedrijven met relatief veel bouwland moesten in verband met 

het omploegen van het land, de schapen eerder kunnen verkopen.247 

Waarschijnlijk was dit op een gemengd bedrijf – wat Piloersema op basis 

van de verhouding bouw- en grasland was in ieder geval in de tweede 

helft van de 19e eeuw was – niet nodig om in deze duurdere 

schapenrassen te investeren. 

Uit de herinneringen van P.T. Wieringa over zijn vader Tonnis Bartelds 

Wieringa – die van 1838 tot 1850 Piloersema in zijn bezit had – blijkt dat 

Tonnis Bartelds Wieringa jaarlijks over het diep naar Hunsingo reisde om 

daar ongeveer honderd kwelderschapen te kopen voor de na-weide van 

de landerijen. Deze kwelderschapen werden verkocht door de boeren in 

Hunsingo omdat de kwelders in het najaar onder liepen.248 

Het zou aannemelijk zijn dat de schapen die vermeld worden in de twee 

boedelinventarissen binnendijkse schapen zijn. Binnendijkse schapen 

waren immers vruchtbaarder, hadden een grotere wol opbrengst (4 tot 5 

kilo), een hoger slachtgewicht (30 tot 50 kilo), ze waren dus geschikter 

voor vetweiderij dan kwelderschapen. Het enige voordeel van 

kwelderschapen was dat ze door het zilte milieu zelden de leverbotziekte 

‘ongans’ kregen.249 Echter, door de hiervoor besproken vermelding van 

het gebruik van kwelderschapen door Tonnis Bartelds Wieringa zou het 

ook kunnen zijn dat voor de na-weide door andere eigenaren van 

Piloersema ook een kudde kwelderschapen werd gekocht. Of dit qua 

grondbezit nodig was voor andere eigenaren van Piloersema valt te 

 
246 Priester 1991, pp. 463-465. 
247 Priester 1991, p. 466. 
248 Huisarchief Piloersema, Wieringa 1890, p. 16. 
249 Priester 1991, p. 462. 
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betwijfelen, Tonnis Bartelds Wieringa had immers een zeer groot bedrijf, 

met daarbij heel veel grondbezit. 

In 1846 werden de Engelse invoerrechten opgeheven, hiermee werd het 

in het midden van de 19e eeuw aantrekkelijk om schapen te houden voor 

vetweiderij, welke naar Engeland konden worden geëxporteerd. 

Wolproductie was nu niet meer het belangrijkste, de vleesproductie was 

dat geworden.250 Dit zien we terug in de boedelinventarissen uit 1822 en 

1880. Waar het totaal aantal vette schapen in 1822 9 was, ging het in 1880 

om 40 schapen. Uit gegevens van de gemeente Aduard blijkt dat er vanaf 

1860 een toename was in de export van vette schapen. De spoorlijn 

tussen Groningen en Leeuwarden speelde een belangrijke rol in de 

toename van de export van de gemeente (zowel van schapen als koeien, 

levend of geslacht).251 Dit zou mogelijk de grote toename van schapen 

voor de slacht op Piloersema mede kunnen verklaren. 

Op 24 december 1857 stuurt de burgemeester van de gemeente Aduard, 

G. Bennema een brief met een reglement aan J.T. Wieringa op den Ham 

en I.J. Muller te Fransum. Het betreft de vrees van een schurft uitbraak 

onder schapen, die met de schapen van Gaaikema in aanraking zijn 

geweest.252 

Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was er minder 

inwonend personeel op boerderijen in de provincie. Hiermee nam de 

behoefte voor productie voor autoconsumptie ook af, er waren immers 

minder monden om te voeden op de boerderij. Melkschapen waren 

minder nodig.253 Dit is nog niet te zien in de gegevens van Piloersema uit 

1880. In vergelijking met 1822 is er zelfs een forse toename, van 12 

melkschapen in 1822 naar 20 in 1880. Dit zou kunnen wijzen op meer 

bewoners op Piloersema. 

Over schapen op Piloersema in de 20e eeuw is niet veel bekend. Op 23 

januari 1954 koopt J.T. Wierenga 25 afstammingsbewijzen in het 

Groninger Schapenstamboek.254 Daarnaast werd op 1 oktober 1963 

zeven lammeren naar Groningen gebracht voor de keuring. En op 7 

oktober werd er één ram van Groningen naar Piloersema vervoerd, 

waarschijnlijk voor het dekken van de ooien, en daarmee lammetjes in 

het voorjaar. 

Veevoer 

In de 19e eeuw was haver een belangrijk gewas voor de productie van 

veevoer voor de winter, zowel paarden, runderen en ander vee werd 

hiermee gevoerd. Van dit gewas werd niet alleen het graan gevoerd, ook 

het stro werd gebruikt als veevoer, en was het beste soort graanstro dat 

gebruikt kon worden als veevoer.255 Circa 15 procent van de totale oogst 

op een gemengd bedrijf aan het begin van de 19e eeuw werd gebruikt als 

veevoer.256 

Een restproduct van suikerproductie uit suikerbieten is bietenpulp. Deze 

pulp is vezelrijk en daarmee van oudsher gebruikt en zeer geschikt als 

 
250 Priester 1991, p. 465. 
251 Priester 1991, p. 466. 
252 Huisarchief Piloersema, losse brief. 
253 Priester 1991, p. 465. 
254 Huisarchief Piloersema, los bewijs. 
255 Priester 1991, p. 358. 
256 Priester 1991, p. 362. 
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veevoer voor zowel runderen als varkens.257 Als veevoer werd in ieder 

geval in de jaren ’60 van de 20e eeuw het restproduct (pulp) van de 

suikerfabriek in Hoogkerk gekocht en gebruikt door J.T. Wieringa. In het 

jaar 1963 gaat het om een totaal van 75850 kg pulp dat door het 

transportbedrijf van Hoogkerk naar Piloersema is vervoerd. In 1964 

(september tot en met december) gaat het om 34900 kg. In 1969 gaat het 

om een totaal van 51780 kg, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

pulp (36780 kg), droge pulp (10000 kg) en pulp brokjes (5000 kg). Op 3 

januari 1966 is er voor f 193,16 15150 kg napulp gekocht. 

Voedergewassen, hooi en stro komen in de volgende paragraaf aan bod. 

Op 22 januari 1963 is 50 kg landbouwzout naar Piloersema vervoerd, op 

19 december 1964 wordt het transport van één zak landbouwzout 

vermeld. Hoe dit landbouwzout op Piloersema werd gebruikt is niet 

duidelijk, al is het aannemelijk dat het ofwel werd gebruikt als 

veevoederzout voor de veestapel, of voor het beter conserveren van 

kuil(gras).258 

Naast veevoer werd voor op de vloer van de stallen ook turfstrooisel 

vanaf Groningen naar Piloersema getransporteerd. In 1963 20 pakken, 

en in 1964 (september tot en met december) 3 pakken. In 1969 is er geen 

turfstrooisel (door dit transportbedrijf) vervoerd naar Piloersema, wel is 

er 12 m3 zand van Zevenhuizen naar Piloersema gebracht, maar waar dit 

zand voor werd gebruikt is niet duidelijk. Mogelijk werd het gebruikt op 

de vloer van de stallen in plaats van turfstrooisel. 

 

Akkerbouw 

19e eeuw 

Wanneer we kijken naar de boedelinventaris uit 1822 (opgesteld in de 

maanden augustus, september en oktober), zijn de volgende geoogste 

gewassen aanwezig op Piloersema: tarwe, gerst en haver. Daarnaast is er 

ook nog circa 80.000 pond hooi aanwezig in de grote schuur. Dit is 

hoogstwaarschijnlijk geen realistische weergave van de verbouwde 

gewassen. Waarschijnlijk werd een deel van de geoogste gewassen na de 

oogst vrij snel naar de markt gebracht, dit in verband met beperkte 

opslagruimte of de kwaliteit van de opslag omstandigheden. Daarnaast 

werden er later in het seizoen – november tot en met maart – 

waarschijnlijk ook nog gewassen naar de markt gebracht. Mogelijke 

gewassen die naast tarwe, gerst en haver werden verbouwd zijn, op basis 

van wat er in het schoolmeestersrapport van 1828 wordt vermeld over 

de landbouw in Den Ham: koolzaad, raapzaad, rogge, paardebonen, 

vennebonen, peulvruchten, aardappelen, wortelen, kool en knollen.259  

Tabel 9. Gewassen vermeld in de boedelinventaris uit 1822. 

Gewas Hoeveelheid 

Gerst ± 500 hokken 
Zomergerst 25 mud 
Voerhaver 40 mud 

Friese voerhaver 25 mud 

Friese haver ± 145 mud 
Tarwe 15 mud 
Hooi ± 80.000 pond 

 
257 Kaemmerer 2004, p. 12. 
258 Hengeveld 1980, p. 5. 
259 GrA. Toegangnr. 890, inv.nr. 6.2. 
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In de boedelinventaris van 1880 (opgesteld in januari en februari) wordt 

met betrekking tot gewassen alleen 90 voer hooi vermeld. Wanneer we 

kijken naar de veestapel die in diezelfde boedelinventaris wordt vermeld, 

kan worden afgeleid dat er sowieso veevoer aanwezig moet zijn geweest. 

Wellicht was dit qua waarde het vermelden niet waard.  

20e eeuw 

De landbouwmechanisatie die na de tweede wereldoorlog fors doorzette, 

resulteerde in de vervanging van arbeiders en paarden door trekkers op 

boerenbedrijven.260 Op 3 november 1969 is er één ploegslede van 

Groningen naar Piloersema gebracht, het ging hier waarschijnlijk om een 

slede om de ploeg voor achter de trekker te kunnen vervoeren naar en 

van de akker.261 

Aan de hand van rekeningen van een transportbedrijf, kan het landbouw 

gedeelte van het boerenbedrijf Piloersema in de jaren 60 van de 20e eeuw 

deels in kaart worden gebracht. Hierbij moet vermeld worden dat er 

waarschijnlijk meer is geoogst, maar dat bijvoorbeeld niet met dit 

transportbedrijf is vervoerd, bijvoorbeeld omdat het voor eigen gebruik 

was, of omdat het op een andere manier is getransporteerd. Op basis van 

de gegevens in het kadaster hoorde er in de jaren ‘60 10.86 ha bouwland 

bij Piloersema. Mogelijk werd er elders nog extra bouwland gehuurd, of 

was land dat in het kadaster staat aangeduid als grasland in gebruik als 

bouwland. Wanneer we kijken naar het jaar 1963 is er een totaal van 

ongeveer 51560 kg oogst naar Groningen vervoerd door dit 

transportbedrijf. Hierbij zijn de 341 kisten koolraap niet meegerekend. 

Naast koolraap zijn er erwten, haver, kanarie, karwei en tarwe vervoerd 

naar Groningen. Voor het jaar 1964 zijn alleen rekeningen van de 

maanden september, oktober, november en december bewaard gebleven. 

In 1963 is er naast september tot en met december ook in januari, februari 

en maart veel oogst naar Groningen gegaan. In 1969 is naast september 

tot en met december in augustus veel oogst naar Groningen gegaan.  

Hieruit kan opgemaakt worden dat er 4 maanden van mogelijke oogst en 

transport ontbreken, het gaat hier dus om een vertekende weergave van 

de oogst. Toch wordt het met de beschikbare informatie wel duidelijk dat 

er dat jaar in ieder geval gerst, haver en tarwe is geoogst. Echter, de 

hoeveelheden zijn mogelijk hoger, en het is ook aannemelijk dat er dat 

jaar ook nog andere gewassen zijn geoogst. Net als van het jaar 1963 is 

er van het jaar 1969 een waarschijnlijk vrij volledig overzicht van de oogst 

op Piloersema. Hierbij zijn erwten, gerst, haver, karwei, koolzaad en 

tarwe naar Groningen vervoerd.262 

Tabel 10. Gewassen die met het transportbedrijf naar Groningen zijn vervoerd (1963 en 
1969 hele jaar, 1964 alleen rekeningen van de maanden september t/m december). 

Gewas 1963 1964 1969 

Erwten 99 zakken ~7920 kg  
11340 

kg 

Gerst  
~255 zakken 

16509 kg 
7860 kg 

Haver 270 zakken 14340 kg 
30 zakken 1650 

kg 
34420 

kg 

Kanarie(zaad) 3240 kg   
Karwei 3910 kg  2668 kg 

Koolrapen 341 kisten   

 
260 Wiersma 2021, p. 34. 
261 Huisarchief Piloersema, rekeningen transportbedrijf. 
262 Huisarchief Piloersema, rekeningen transportbedrijf. 
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Koolzaad   3860 kg 

Tarwe 
316 zakken (+ 30 kg) 

~22150 kg 
365 zakken 
~27923 kg 

48370 
kg 

Totaal 
~51560 kg (exclusief 

koolraap) 
~46082 kg 

108518 
kg 

Op 1 september 1964 is voor J.T. Wieringa 12008 kg haver verkocht voor 

f 00,277 per kilo, met een totale opbrengst van f 3.326,22. Dit komt dus 

bovenop de 1650 kg haver die door het transportbedrijf naar Groningen 

is gebracht, dit gebeurde namelijk op 1 november. In een rekening uit 

1965 wordt vermeld dat er in januari 1966 10 ton groene erwten worden 

geleverd op Piloersema. Mogelijk werden deze erwten gebruikt als 

veevoer. Uit de rekening van een loonbedrijf van het jaar 1967 blijkt dat 

er in dat jaar door J.T. Wieringa in ieder geval karwij, spinazie, bieten, 

erwten, gerst, tarwe, haver en kool is verbouwd. Mogelijk huurde ze 

elders extra bouwland, want de 10.86 ha die in het kadaster staan 

aangeduid als bouwland is te weinig om (minstens) 3.5 ha karwij, 3 ha 

spinazie, 0.6 ha bieten, 3 ha erwten, 2 ha gerst, 8 ha tarwe en 3 ha haver 

(totaal van minstens 23.1 ha) te kunnen verbouwen. Daarnaast zijn er 240 

pakken hooi geperst.263 

Tabel 11. In rekening gebracht bij J.T. Wieringa door een loonbedrijf over de diensten in 

1967. 

Maand Dag Dienst Hectare Gewas 

2 ? sproeien 3.5 karwij 

4 19 sproeien 3 spinazie 

4 24 sproeien 0.6 bieten 

4 24 sproeien 3 erwten 

4 25 zaaien 0.6 bieten 

5 8 sproeien 2 gerst 

5 12 sproeien 8 tarwe 

5 13 sproeien 3 haver 

5 13 sproeien 2 tarwe 

5 21 sproeien 3 erwten 

5 23 sproeien 3 erwten 

5 30 sproeien 3 haver 

5 30 sproeien 3 tarwe 

6 1 sproeien 2.5 grasland 

6 1 sproeien 2 haver 

6 1 sproeien 0.5 gerst 

7 6 sproeien 0.6 bieten 

7 6 sproeien 3 spinazie 

7 6 sproeien 0.5 tuin 

7 8 maaien 3.5 karwij 

7 20 zwadmaaien 2.5 kool 

8 10 maaien 3 erwten 

8 22 maaien 3 spinazie 

8 26 frezen 2  

9 18 sproeien 1.8 stoppel 

10 2 rooien 0.5 bieten 

 
263 Huisarchief Piloersema, losse rekeningen. 
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Uit een rekening van 29 augustus 1967 blijkt dat J.T. Wieringa 3020 kg 

haverstro heeft verkocht. Van 1 ha tarwe kan circa 4 ton (4000 kg) stro 

geoogst worden. Dus van de minstens 8 ha tarwe die in 1967 is gesproeid 

door het loonbedrijf is het stro van in ieder geval een kleine hectare 

verkocht (hiervan is de verkoop bon bewaard gebleven, mogelijk is er 

meer verkocht). Op een rekening van 15 maart 1968 wordt de 

(waarschijnlijk) koop van de volgende gewassen vermeld: 1400 kg tarwe, 

1200 kg haver, 300 kg gerst, 800 kg erwten, 25 kg karwij. Van een 

onbekend jaar (in de periode van 1944 tot 1991) is er ook nog een 

(af)rekening voor spinazie breedblad scherpzaad: na drogen en schonen 

netto 1572 kg. De ene helft werd verkocht voor f 1,00 per kg en de andere 

helft voor f 1,40 per kg. Dus 1572 à f 1,20 per kg. De kosten voor het 

zaaizaad bedroegen f 150,00, en de kosten voor het drogen en schonen f 

114,00, hiervan was de helft voor J.T. Wieringa (f 132,00). Dit resulteerde 

in een totale opbrengst van f 1754,40 voor J.T. Wieringa.264 

 

Conclusie 

Het is aannemelijk dat Piloersema ook in delen van de 16e en 17e eeuw 

werd gebruikt als boerenplaats. Van 1699, toen het in bezit kwam van 

boeren, is Piloersema met de aanleg van een grote schuur definitief 

veranderd van borg in een groot boerenbedrijf. Hierbij hoorde een 

behoorlijke hoeveelheid landerijen. In 1893/1894 was er een 

verschuiving van gemengd bedrijf naar een in vee (runderen) 

gespecialiseerd bedrijf, op basis van de verhouding bouw- en grasland. 

De veestapel in de 19e en 20e eeuw bestond uit runderen, paarden en 

schapen. Waar in de 19e eeuw paarden werden gebruikt voor de 

bewerking van het land, veranderde dat in de loop van de 20e eeuw door 

de mechanisatie. Over de landbouw in de 19e eeuw kunnen we niet veel 

zeggen, anders dan dat het waarschijnlijk (een deel van) de veevoer 

behoefte voor het vee dekte. In de jaren ’60 van de 20e eeuw waren – 

naast een diversiteit aan andere gewassen – haver en tarwe de meest 

verbouwde gewassen op Piloersema. 

  

 
264 Huisarchief Piloersema, losse rekeningen. 
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3.7 Conclusie: het boerenbedrijf Piloersema, als 

redding van de borg Piloersema? 

Piloersema heeft veel eigenaren gehad, maar in de periode vanaf 1521 tot 

1991 is het in het bezit geweest van slechts drie families (en nageslacht): 

Jensema & de Mepsche, Bos (& Ariens) & Boelens en de laatste 

particuliere eigenaren Wieringa. 

Tot 1699 hoorde bij Piloersema en landerijen diverse rechten, waaronder 

zwanendrift en benoemingsrechten van belangrijke politieke functies. Dit 

veranderde na de koop door het katholieke boerenechtpaar Pieter Jacobs 

Bos en Wiske Jacobs Scholtens, zij mochten deze rechten niet gebruiken. 

De borgterreinen van Piloersema lijken qua opbouw (singel, gracht, 

tuin/erf) erg op elkaar. Toch zijn er twee grote verschillen, het 

voormalige borgterrein was verhoogd én was binnen de gracht aanzienlijk 

kleiner dan het huidige borgterrein. De indeling van het huidige 

borgterrein is sinds de aanleg in de 17e eeuw meerdere keren veranderd. 

Hierbij waren de (moes)tuin en boomgaard belangrijke terugkerende 

elementen voor de eigen voedselvoorziening. Na de Tweede 

Wereldoorlog is 1946 in een grote siertuin – naar het ontwerp van Vroom 

– aangelegd aan de zuid- en westkant van het voorhuis, deze is 

grotendeels nog intact. 

Op het voormalige borgterrein heeft een steenhuis gestaan dat wordt 

gedateerd in de 13e of 14e eeuw. De huidige borg is in 1633 gebouwd, en 

heeft sindsdien diverse veranderingen ondergaan. Voorbeelden hiervan 

zijn het vervangen van kleine vensters door grote venster (voor meer 

licht), de (nieuw)bouw van een grote Friese schuur in 1702 en de aanleg 

van een voordeur – en daarop aansluitend een gang – in de westgevel. 

Vanaf 1699 was Piloersema in het bezit van mensen die het gebruikte als 

boerderij. Vanaf in ieder geval 1817 tot 1893 was Piloersema een 

gemengd bedrijf, met in de veestapel runderen, paarden en schapen (hoe 

de bedrijfsvoering voor 1817 was is niet met zekerheid te zeggen). In 

1894 veranderde de verhouding tussen bouw- en grasland drastisch, wat 

wijst op een verschuiving naar een in vee gespecialiseerd bedrijf. 

Waarschijnlijk was het bedrijf grotendeels zelfvoorzienend, zowel qua 

eten voor de bewoners, als voor het vee. Dit is waarschijnlijk in de loop 

van de 20e eeuw veranderd, de import van pulp in de jaren 60 wijst op 

externe toevoer van veevoer. 

Het boerenbedrijf op zichzelf heeft geen rol gespeeld in het behoud van 

Piloersema. Echter, de koop (in 1699) door boeren in plaats van jonkers 

en daarmee ook het gebruik van Piloersema als boerenplaats is 

waarschijnlijk wel de reden dat Piloersema – in tegenstelling tot veel van 

de andere borgen in de Ommelanden – nog bestaat. 
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIES 

4.1 Hoofdlijnen en nieuwe inzichten hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 is het eerste onderzoeksthema ‘de landschappelijke ligging 

en locatiekeuze van de borg’ behandeld. Hierbij is eerst gekeken naar de 

landschappelijke ligging van Piloersema in het fysische-geografische 

landschap. Piloersema is gelegen op een kwelderwal genaamd 

Noorderham, waar langs de oost- en westkant uitlopers van de 

Lauwerszee liepen. Noorderham was aan de noordkant door een 

overloop tussen deze twee uitlopers afgesloten van het eiland 

Humsterland. Aan de oostkant was Noorderham afgesloten van Middag 

door de Oude Tocht (de uitloper die ook Middag van Humsterland 

scheidde). De sporen van de activiteit van de zee, die prielen sleten in het 

landschap, zijn nog steeds terug te zien in de onregelmatige verkaveling, 

en meanderende sloten. De ligging op de kwelderwal en de toegang tot 

het netwerk van natuurlijke en gegraven waterwegen heeft waarschijnlijk 

een belangrijke rol gespeeld in de locatiekeuze van Piloersema. 

Daarna is gekeken naar de landschappelijke ligging van Piloersema in het 

cultuurlandschap. Vanaf de bedijking van Noorderham in de 14e eeuw 

(twee eeuwen later dan Middag en Humsterland) werd de invloed van de 

mens groter, en die van de natuur kleiner. Deze dijken hadden een 

dubbele functie, naast het tegenhouden van water werden de dijktracés 

ook gebruikt voor vervoer over land. Piloersema bestond waarschijnlijk 

voor de bedijking van Noorderham al, en stamt naar alle waarschijnlijk 

uit de 13e of 14e eeuw. Dit verklaart de (extra) verhoogde ligging op een 

podium, naast de van nature verhoogde kwelderwal. Toen Piloersema aan 

het eind van de 16e eeuw in ruïneuze toestand verkeerde, is Piloersema in 

het begin van de 17e eeuw ten noorden van de voormalige borg 

herbouwd. De uitlopers van de Lauwerszee waren toen dichter bij de zee 

bedijkt, en het gevaar voor overstromingen was daarmee zodanig 

afgenomen dat een verhoogde ligging niet meer nodig was. Het vele 

grondbezit dat hoorde bij de kloostergoederen van het klooster in 

Aduard hebben waarschijnlijk in zekere zin een rol gespeeld in de 

locatiekeuze, waarbij de zuidelijke helft van Noorderham in het bezit was 

van Aduard, en om die reden dus niet geschikt was om een borg op te 

bouwen. Andere nog zichtbare sporen in het cultuurlandschap rondom 

Piloersema die bewaard zijn gebleven zijn de relatief kleine 

(onregelmatige) verkaveling en het microreliëf als resultaat van intensief 

landgebruik, waarbij een goede ontwatering van de landerijen van groot 

belang was. 

Al met al vertelt het gebied rondom Piloersema een mooi verhaal over 

het ontstaan van het landschap, de invloed van de mens op deze 

omgeving als ook de invloed van het landschap op het gebruik ervan. 
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4.2 Hoofdlijnen en nieuwe inzichten hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 3 is het tweede onderzoeksthema behandeld ‘de ruimtelijke 

opbouw en het gebruik van het borgterrein’. Om dit thema goed te 

kunnen onderzoek en begrijpen was een korte introductie van de 

eigenaren van Piloersema niet overbodig. Hieruit blijkt dat Piloersema 

vanaf de eerste vermelding in 1521 tot de laatste particuliere eigenaar in 

1991 via vererving in het bezit is geweest van slechts drie families (hierbij 

wordt aangetrouwde vererving als vererving beschouwt). Het gaat om de 

geslachten Jensema & de Mepsche, Bos & Boelens en als laatste de 

familie Wieringa. Niet alle eigenaren hebben ook zelf op Piloersema 

gewoond. Het jaar 1699 is een belangrijk jaar geweest voor Piloersema, 

het werd door de familie de Mepsche verkocht aan een boerenechtpaar. 

Hiermee verloor Piloersema definitief de functie van borg (en de 

bewoning van jonkers). In plaats daarvan veranderde Piloersema in een 

boerderij. Ook in de periode voor 1699, toen Piloersema niet bewoond 

werd door de eigenaren, is het verhuurd geweest, aan – naar alle 

waarschijnlijkheid – boeren. De koop door het katholieke 

boerenechtpaar betekende ook dat de rechten horende bij Piloersema 

niet meer gebruikt konden worden, deze werden in het begin van de 18e 

eeuw verkocht aan Evert Joost Lewe van Aduard. 

Het voormalige borgterrein bestond uit een verhoogd podium met een 

steenhuis uit de 13e of 14e eeuw. Om dit podium liep een gracht, 

waarbuiten de singel was gelegen, ter bescherming tegen de wind. Het 

huidige borgterrein met de borg uit 1633 is niet verhoogd en is aanzienlijk 

groter dan het voormalige borgterrein. Hierdoor was er binnen de gracht 

voldoende ruimte voor een grote boomgaard en moestuin, deze 

voorzagen de boerderij van voldoende voedsel voor de bewoners. Het 

grondbezit dat hoorde bij Piloersema was voornamelijk gelegen rondom 

Piloersema. In de periode van 1817 tot 1894 was de verdeling van bouw- 

en grasland ongeveer gelijk. Dit wijst op een gemengd bedrijf. In de 

periode van 1894 tot 1984 was het grootste deel van de landerijen in 

gebruik als grasland, dit wijst op een in vee gespecialiseerd bedrijf. Hierbij 

bestond de veestapel van Piloersema uit koeien, schapen en paarden. De 

paarden werden op het boerenbedrijf gebruikt voor het bewerken van 

het bouwland en voor het karnen van de melk. 

Ondanks dat de verkoop aan het boerenechtpaar in 1699 betekende dat 

Piloersema en het borgterrein veranderde van een borg met vele rechten 

in een prominente boerenplaats, is dit waarschijnlijk wel de reden dat 

Piloersema en het borgterrein – in tegenstelling tot veel andere borgen in 

de Ommelanden – is behouden en dat we daar tot op de dag van vandaag 

een duik kunnen nemen terug in de tijd. 
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4.3 Methodologische reflectie 

In eerste instantie is gekeken naar de regionale schaal rondom 

Piloersema. Hierbij is gekeken of patronen die hierop van toepassing 

waren ook van toepassing zijn op de lokale schaal rondom Piloersema 

(Noorderham). Voor deze patronen is gebruik gemaakt van bestaande 

literatuur en geografische gegevens. Deze informatie is vervolgens 

vergeleken met Piloersema en omgeving. Hierbij zijn zowel 

overeenkomsten als verschillen aan het licht gekomen. 

Voor dit onderzoek is naast bestaande literatuur voornamelijk gekeken 

naar (historische) primaire bronnen in de vorm van kaarten, geschreven 

bronnen en foto’s. De historische kaarten van voor de 19e eeuw zijn met 

betrekking tot de locaties vaak niet nauwkeurig. Echter deze kaarten 

hebben vaak wel gedetailleerde tekeningen van aanwezige gebouwen. Dit 

geeft in het geval van een borg zoals Piloersema vaak ook inzicht in de 

staat van het gebouw en de sociale status van de bewoners (en/of 

eigenaren). Ook de recentere kaarten die de historische situatie schetsen 

hebben een foutmarge, waarbij bijvoorbeeld computerprogramma’s zijn 

gebruikt om de meest voor de hand liggende historisch situatie te 

schetsen, of waarbij informatie uit geschreven bronnen is gehaald. Een 

uitzondering hierop is de bodemkaart, die gebaseerd is op boringen en 

hiermee een stuk minder foutmarge heeft dan bij bijvoorbeeld de 

geomorfologische kaart 

De tweede soort primaire bronnen, de geschreven bronnen, zijn zeer 

belangrijk geweest voor het hele onderzoek. Met name voor de 

tijdsperiode van de 16e tot en met de 18e eeuw was dit de grootste bron 

van informatie. Hierbij moet vermeld worden dat de informatie die in 

deze geschreven stukken vermeld werd vaak moeilijk te controleren was. 

Er is maar een beperkte hoeveelheid informatie bewaard gebleven, 

hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan van de werkelijkheid. Een 

voorbeeld hiervan is het gebruik van boedelinventarissen. Hiervan is 

bekend dat er regelmatig dingen weg werden genomen uit het huis voor 

de opmaak van de inventaris, of gewoonweg weg werden gelaten van de 

inventaris. De reden hiervoor was dat het belastingtechnisch voordeliger 

was als de waarde lager was. 

De derde en laatste soort van gebruikte primaire bronnen zijn foto’s, 

helaas is de tijdsperiode die door foto’s kan worden bestudeerd voor 

Piloersema beperkt vanaf het begin van de 20e eeuw. 

Ondanks de vele onzekerheden die dit onderzoek met zich meebrengt, is 

dit wellicht een mogelijkheid om de voorgestelde ideeën over het 

landschap rondom Piloersema en over de geschiedenis van Piloersema 

proberen te ontkrachten of bevestigen/bewijzen. Dit zou gedaan kunnen 

worden door verder onderzoek naar Piloersema, of door 

landschapshistorisch en historisch onderzoek naar andere borgen in de 

provincie Groningen, waarna overeenkomsten en verschillen vergeleken 

kunnen worden. Om op die manier een vollediger beeld te schetsen van 

het Groningerland en de rol die borgen daarin hebben gespeeld.    
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4.4 Aanbevelingen verder onderzoek 

Voor verder onderzoek naar de borg Piloersema zou het bijzonder nuttig 

zijn als het huisarchief door een deskundig archivaris wordt 

geïnventariseerd. Er is nog veel materiaal aanwezig dat door mij niet is 

gebruikt en zeker nog nieuwe informatie over Piloersema en haar 

bewoners bevat. Het gaat hier zowel om bronnen voor 

landschapshistorisch onderzoek, zoals huurboekjes en aantekeningen 

met betrekking tot het boerenbedrijf als bronnen voor historisch 

onderzoek, zoals kasboeken. 

Daarnaast zou geofysisch onderzoek van het kadastrale perceel waarop 

het voormalige borgterrein is gelegen meer duidelijkheid kunnen bieden 

over het voormalige borgterrein en de gebouwen die daarop hebben 

gestaan eventueel zou hier ook meer informatie over de mogelijke 

toegangsweg van dit borgterrein uit naar voren kunnen komen.  

Waar in dit onderzoek voornamelijk is gekeken naar de eigenaren van 

Piloersema, zou voor verder onderzoek naar Piloersema als boerenbedrijf 

ook gekeken kunnen worden naar de bewoners die Piloersema en de 

landerijen huurden. 
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BIJLAGEN 

1. Boedelinventaris Piloersema 1822 Cornelis 

Jacobus Boelens265 

Levendige have op de landerijen 

3 Vierdekalfskoeien 180 
4 Derdekalfskoeien 220 
7 Jonge melkbeesten 315 
1 Vet jong beest 60 
1 Twenterstier 35 
1 Enterstier 16 
7 Entervaarsen 175 
1 Twentervaars 35 
5 Kalveren 80 
9 Vette schapen 81 
20 Lammeren 80 
12 Melkschapen 72 
2 Varkens 28 
1 Zwartbles merriepaard 135 
1 Zwart ruinpaard 50 
1 Bruin merriepaard 135 
1 Vijfjarige zwarte ruin 75 
1 Ruinpaard, zwart 80 
1 Ruinpaard, (kleur onleesbaar) 55 

 

In de kleine schuur 

1 ‘kapwaagen’ met kussens 115 
1 Chais met ‘kret’, dusselboom en beugels 120 
1 ‘looike’ met dussels 11 
1 Bode 2,25 
2 ‘wipkaaren’ 7 
2 Voetploegen 32 
1 ‘raadploeg’ 22 
3 Eggen 45 
2 ‘schreedbouden’ 3 
1 ‘(j)aag(b)oud’ 4,75 
1 Ploegsleep 0,75 
3 Wagenzeeltuigen 4,50 

… Ploegzeeltuigen 5 
2 Eenspannen 0,50 
1 Zaadploegsketting 3,50 
1 Rolketting 2,50 
1 Koppelketting 1,75 
2 Voetploegen 5 
1 Hooischoffel 1,50 
1 Veldschoffel 1,25 
2 Schoppen met ijzerbeslag 2,50 
1 Sloot’houer’ ? 1,50 
1 Ijzeren ‘gragtruider’ 2,50 
1 ‘schoopreep’ ? 5,75 
2 Varkensbakken 1,50 
1 Kalverbak 1,75 
1 ‘slaagblok’ 1,50 
4 Drankvaten 2,40 

 
265 GrA. Toegangsnr. 99, inv.nr. 52, aktenr. 169. 
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In de ‘winterbrandplaats’ 

Enig Turf en brandhout 6,30 
2 Mestp(l?)euken 3 

2, 2 Harken, ‘padschoffels’ 2,30 
1 ‘tuinledder’ 2,10 

 

In de grote schuur 

± 80.000 pond Hooi 560 
± 500 ‘hokken’ Gerst 200 

1 Boerenwagen 75 
1 Boerenwagen 60 
1 Boerenwagen 40 
1 ‘windmoolen’ 12 
1 Dorsblok 45 
1 Rolblok 25 
3 Dorschvlegels 0,90 
4 Goffels 3 
10 Hooivorken 5 

1 met 2 Schuif’bred’ met ‘zaadschopgien’ 2,75 
3 Bindstokken 2,25 

Enig Wagentouwwerk 2,50 
2 Ladders 5,25 
1 Korenkist 3 

4 & 2 ‘hooyrijven’ & ‘zaadschopgien’ 2,75 
1 Ijzeren ‘hooyroe’ 1,50 

 

In de paardestal 

2 ‘miskaaren’ 7 
2 ‘mishouwen’ 1 
4 ‘misgrepen’ 4,50 
1 Haverkist 3 
8 Boerentomen 3 
8 Halstomen 4 
4 Wagenleidsels 1,20 
3 Halsjukken 3,75 
1 Roskam en paarde’bousch’ 1,25 
1 Zadel 2,50 

 

In de beestestal 

6 Bakemmers 18 
8 Koebakken 3,20 
 Balkhout 25 
1 Kaas’bred’ met 11 kazen, ± 200 pond 10 
1 Stel bode-bedgoed 15 
5 Lampen 2,50 

Enig Timmergereedschap 5 
 

In de ‘gereide-kas’ 

2 Wagen en een chais gereide, hoofdstellen, toom en 
lijn 

15 

3 Paardedekken en twee gordels 3 
1 Polsstok 1 
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3 Draagjukken 3 
 

Op de bovenste zolder 

15 mud Tarwe 60 
25 mud Zomergerst 50 
25 mud Friese voerhaver 37,50 
30 mud ‘doppen’ 7,50 

2 ‘rokken’ Smeerwol 10 
 

Tweede zolder 

± 85 mud Friese haver 139,25 
5 Appelkorven 2,50 
1 ‘halfuud en stuikel’ ? 3,50 
1 ‘sjuutvat’ ? 0,25 
4 Korenzakken 5 

 

Derde zolder 

60 mud Friese haver 90 
40 mud Voerhaver 50 

8 Blokhelsters met kettingen 12 
30 Koekettingen 60 
1 ‘teentuig’ 6 
1 ‘bolhelsters’ 0,75 

Enig Oud ijzer 3 
4 Korenzeven 14 

± 200 pond Spek in een kistje 30 
 

In de stookkamer 

1 staande plaat en tang 1,50 

3 haardkettingen 2,50 

2 ijzeren theeketels 2,00 

1 koperen theeketel 1,50 

1 koperen karnketel 10,25 

2 stoelen en een houten bank 0,75 

1 tavel' 0,65 

1 koperen brood- en visaker 15,00 

3 koperen akers 5,00 

1 metalen 'brijpot' 7,00 

4 ijzeren potten 5,50 

1 ijzeren vuurpot 0,75 

2 pannekoekspannen en hangijzer 3,50 

1 regenbaksaker 2,50 

2 staande lampen 0,50 

 

In de melkenkelder 

3 ‘melktynen’ 9,50 
2 Melkvaten 5 
1 Tafel 3,50 
2 Melkvaten 2,50 
1 ‘goutvat’ 1,50 
2 Vaatjes met enige boten 1,50 
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39 ‘melkmollen’ 39 
3 ‘melkstellings’ 10 
2 ‘waschbaliën’ 3 
1 ‘bootermol’ 2,50 
4 Koperen melkemmers 24 
3 Kleine koperen melkemmers 12 
8 Houten wateremmers 12 

Enige Houten nappen 1,10 
2 ‘zeemsen’ 0,60 
2 Drievoeten 5,25 

 

In het kaaskamertje  

1 Provisiekast tot dagelijkse eetwaren 5 
3 Losse plankjes 0.50 

1 stel Beddegoed 20 
1 Koperen kaasketel 30 

1 & 3 Kaaspers & vaten 10 
2 Wrongelmollen 4 

Enig Dagelijks houten tafelgoed 0.60 
 

In de karnkamer 

1 dozijn Lepels en vorken 2.40 
1 Huisklok 15 
1 Spiegeltje 0.75 
3 Houtenbakken 1.05 
1 Schilderij 1.25 

1 & 3 Tafel & banken 5.50 
3 Stoelen 0.75 
1 Karn met ‘schroog’? 20 
1 Karnmelksvat 1.75 

 

In de schotelkamer 

3 tinnen kommen 3,00 

2 tinnen theepotten 1,50 

1 ‘vragter' 0,25 
 enig dagelijks steengoed 5,00 

 

In de gewone kamer 

1 grote en kleine platenrooster 4,50 

1 haaltang en asschop 4,25 

3 tafels 4,00 

1 kleine spiegel 2,75 

1 bahomeeter' 10,00 

2 presenteerborden 0,75 

9 schilderijen 2,25 

1 glazen wijwaters'vaden' 3,00 

1 spiegeltafel 10,00 

1 panduletje' 22,00 

1 theepot, melkkan, enig theegoed 1,75 

1 ladetafeltje 6,50 

 1 tabaksk.je, vrouwennaaikistje, 2 
suikerpotjes, 1,5 dozijn theegoed 

5,00 
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1 hoekbuffet 2,00 

 12 witte borden, 2 theebussen, mostert 
en zoutvat en 3 tinnen borden 

2,25 

1 geelkoperen koffiepot 2,25 

6 stoelen 3,00 

4 stoven 1,10 

1 ledikant 30,00 

1 stel beddegoed 80,00 

1 crucifix 5,25 

1 
provisiekastje met enige flessen sterke 

drank 
3,00 

4 glasgordijnen 5,00 

 

In de zuideruitgang 

1 eikenhouten kabinet 25,00 

1 secretaire 6,50 

1 klein kistje, blikken trom en een theestoof 3,50 

 

In de kelder 

1 
schap met enige vaten eetwaren benevens 

enig steengoed uit de keuken 
7,00 

1 korf met enige wijnflessen 5,50 

3 vaten met eetwaren 10,00 

5 potten met 'ongesmeten' vet 10,00 

5 1/4 ton boter 95,00 

 

Op de westerbovenkamer 

 6 stoelen en 1 armstoel met kussens 14,00 

1 tafeltje 5,00 

6 schilderijen 3,00 

5 gordijnen 2,50 

 

Op de oosterbovenkamer 

2 kleine tafeltjes 2,00 
 enige spininstrumenten en een staande kast 7,00 

 

Op de kelderkamer 

1 schoorsteenkleed 1,10 

 op de schoorsteenmantel: 9 schotels, 8 
glazen, 3 glazen stulpen en 3 glazen kruiken 

7,00 

 7 stoelen en 1 leuningstoel en 7 kussens 
erbij 

17,50 

1 spiegel 3,00 

12 schilderijen 6,00 

1 boekenkast 10,00 

 op de boekenkast: 1/2 dozijn theegoed, 2 
kommen en een 'hee' 

2,00 

1 klerenkast 15,00 
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 op de klerenkast: dozijn porcelein en 4 
kommen 

4,00 

 op de 'rim' van het beddebeschot: 16 
schotels 

2,40 

5 glazen roemers 0,75 

 

In ‘t zaal 

1 rakeldeksel 0,15 

1 schoorsteenkleed 1,00 

 op de schoosteenmantel: 12 porceleinen en 
4 andere borden 

3,40 

10 glazen (waaronder 3 bokalen) 1,90 

 1 dozijn stoelen met 1 leuningstoel en 12 
kussens 

 

1 tafel 3,00 

1 spiegel 5,00 

1 pulpitum 20,00 

 1 'froin', 3 1/2 dozijn porcelein en 4 
beeldjes 

11,00 

1 eiken kistkabinet 50,00 

 op het eiken kistkabinet: 5 porceleinen 
spoelkommen 

2,00 

1 kabinet 30,00 

 6 porceleinen kommetjes en een dozijn 
porceleinen theegoed 

4,00 

2 hoek-buffetten 5,00 

2 1/2 dozijn theegoed 8,00 

6 schilderijen 8,00 
 6 onder, 6 bovengordijnen 6,00 

 in hoekbuffetten en provisiekasten 
kleinigheden voor dagelijksgebruik 

20,00 

3 provisietrommen en flessen likeur 3,00 

2 stel bedden 110,00 

 

Niet overgenomen uit de boedelinventaris: 

- In de tinkast 

- In een onverzegeld kabinet op de zaal 

- Goud en zilver 

- Boeken 

- In de zaal (in het pulpitum) 

- Contanten 

- Voordelige titels 

- Nadelig 

- Titels en papieren van het vaste goed 
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2. Boedelinventaris Piloersema 1880 Dieuwertje 

Wieringa266 

Aantal Soort Geschatte waarde in guldens 

13 Melkkoeien 1560 

15 Hokkelingen 1050 

13 Kalveren 325 

13 Ossen 1950 

7 Vette koeien 1400 

9 Vette koeien 1575 

7 Vette koeien 910 

2 Tweejarige hengsten 400 

2 Eenjarige hengsten 200 

1 Merrie met een veulen 300 

1 Bruine merrie 500 

1 Zwarte merrie 250 

1 Driejarige bruine merrie 300 

1 Tweejarige zwarte merrie 250 

1 Hit 100 

40 Grote schapen 800 

34 Lammeren 340 

20 Melkschapen 360 

3 Varkens 100 

1 Hazewindhond 10  
Eenden, zwanen en kippen 75 

90 voer Hooi 1350 

500 Dakschoven 50  
Aanwezige turf 15 

1 Kapwagen 100 

1 Tilbury 150  
Boerebeslag 815 

40 Kopstellen en beugels 30  
Karn met toebehooren 60  

Melk- en wasch gereedschappen 200  
Meublement eerste kamer 225  
Meublement tweede kamer 284  
Meublement woonkamer 90  

Meublement keuken en slaapkamer 60  
Kelder met het daar aanwezige 20  

Aanwezige boter 50  
Aanwezig spek en vleesch 60 

3 Kachels 60  
Linnen en beddegoed 600  

Lijfs toebehooren gouden en zilveren sieraden 500  
Contanten ten … … 

 

 

 
266 Huisarchief Piloersema, losse akte. 



151 
 

3. Rekeningen transportbedrijf 1963, 1964 en 

1969267 

Tabel 12. Rekeningen transportbedrijf 1963 (AC = aankoop centrale). 

MAAND DAG AANTAL SOORT VAN NAAR TOEVOEGINGEN 

1 22 50 kg Landbouw zout Groningen   

1 22 1 bos Bezems    

1 28 5 pak Turfstrooisel Groningen   

2 1 34 kist Koolrapen  Groningen  

2 8 8 zak Erwten  Groningen  

2 11 70 kist Koolrapen  Groningen  

2 12 8 zak Erwten Groningen   

2 18 30 kist Koolrapen  Groningen  

3 1 18 kist Koolrapen  Groningen  

3 1 5 pak Turfstrooisel Groningen   

3 4 23 kist Koolrapen  Groningen  

3 6 91 zak Erwten  Groningen 7280 kg 

3 12 4 Emmers Groningen   

4 2 3 Apparaten Groningen   

4 2 8.85 m Wisselbiels    

4 2 4 Buls    

5 14 1 bus Formeline Groningen   

5 14 1 Koe  Groningen  

6 4 1 Koe  Groningen  

6 4 1 pak Wasgoed  Groningen  

6 4 1 Vogel  Groningen  

6 4 1 Deur  Groningen  

7 10  Wasgoed Groningen   

7 10 3 Bezems Groningen   

7 15 3 Koeien  Groningen  

7 31 3910 kg Karwei  Groningen  

7 31 2 bundels Zakken  AC  

8 9 1 Deur Groningen   

8 9 1 Kist spiegel Groningen   

8 29 3 vrachten Puin Groningen   

8 30 1 vracht Puin Groningen   

9 11 1 vracht Rund? Boerakker   

10 1 7 Lammer  Groningen Naar de keuring 

10 1 50 kist Koolrapen  Groningen  

10 3 135 zak + stuk 30 kg Tarwe  Groningen  

10 7 1 Ram Groningen   

10 7 50 kist Koolrapen  Groningen  

10 8 1 Paard Groningen   

10 11 1 Paard  Leeuwarden  

10 16 1 Koe  Zuidlaren  

10 18 3 Stieren  Slachthuis  

10 31 53 kist Koolrapen  Groningen  

11 1 1 Koe Leeuwarden   

11 8 1 bos Bezems    

 
267 Huisarchief Piloersema, rekeningen transportbedrijf. 
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11 8 219 zak Haver  Groningen 11670 kg 

11 9 100 zak Tarwe  Groningen 7000 kg 

11 13 3240 kg Kanarie  Groningen  

11 14 181 zak Tarwe  Groningen 12670 kg 

11 16 5 pak Turfstrooisel Groningen   

11 16 51 zak Haver  Groningen 2670 kg 

11 16 13 kist Koolrapen  Groningen  

12 20 4 Stieren  Slachthuis  

12 20 75850 kg Pulp Hoogkerk   

12 21 5 pak Turfstrooisel Groningen   

 

Tabel 13. Rekeningen transportbedrijf 1964. 

MAAND DAG AANTAL SOORT VAN NAAR TOEVOEGINGEN 

9 10 106 zak Gerst  Groningen 6870 kg 

9 12 3 Stieren  Slachthuis  

9 17 2 Koeien  Groningen  

9 18 88 zak Tarwe  Groningen 6690 kg 

9 18 184 zak Tarwe  Groningen 14210 kg 

9 18 3 Stieren  Slachthuis  

9 18 1 pak Wasgoed Groningen   

9 25 93 zak Tarwe  Groningen  

9 27 1 doos Stoomgoed Groningen   

10 3 3 Stieren  Slachthuis  

10 7 6900 kg Gerst  Groningen  

10 7 2739 kg Gerst  Groningen  

10 11 4 Stieren  Slachthuis  

10 11 1 bos Bezems    

10 11 6 dozen Stoeltjes Groningen   

10 22 1 partij Plankhout Groningen   

11 1 30 zak Haver  Groningen 1650 kg 

11 19 3 Plastic kleden Groningen   

12 3 2 Koeien  Groningen  

12 6 1 pak Onleesbaar    

12 10 3 pak Turfstrooisel Groningen   

12 10 34900 kg Pulp Hoogkerk   

12 19 1 zak Landbouw zout Groningen   

12 30 1 Koe  Groningen  

11 of 12 18 1 Koe  Groningen  
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Tabel 14. Rekeningen transportbedrijf 1969. 

MAAND DAG AANTAL SOORT VAN NAAR 

1 2 1 Koe  Groningen 

1 2 1 bos Bezems   

2 6 1 vracht Puin Groningen  

2 21 1 Rol  AC 

3 11 1 pak Boeken Groningen  

3 11 1 Ploegslede Groningen  

3 15 6 bundels Zakken  Groningen 

3 26 1 Koe  Groningen 

4 5 3 zak Aardappels Groningen  

4 5 1 bos Bezems   

4 26 12 m3 Zand Zevenhuizen  

5 24 6 bundels Zakken  Groningen 

6 ? 2 Koeien  Groningen 

7 20 1 Paard Usquert  

8 2 1 zak Wol  AC 

8 14 3860 kg Koolzaad  Groningen 

8 16 6810 kg Gerst  Groningen 

8 20 1050 kg Gerst  Groningen 

8 27 1 Stier  Groningen 

8 28 6990 kg Tarwe  Groningen 

8 28 3530 kg Tarwe  Groningen 

8 28 7010 kg Tarwe  Groningen 

8 29 5210 kg Haver  Groningen 

8 29 5200 kg Haver  Groningen 

8 ? 2 bundels Zakken  Hoogkerk 

9 4 5170 kg Erwten  Groningen 

9 4 6170 kg Erwten  Groningen 

9 6 5620 kg Haver  Groningen 

9 7 5590 kg Haver  Groningen 

9 9 5160 kg Haver  Groningen 

9 9 3800 kg Haver  Groningen 

9 9 3840 kg Haver  Groningen 

9 11 6830 kg Tarwe  Groningen 

9 12 6850 kg Tarwe  Groningen 

9 13 6910 kg Tarwe  Groningen 

9 16 10250 kg Tarwe  Groningen 

10 4 2668 kg Karwei  Groningen 

10 14 7940 kg Pulp Hoogkerk  

10 26 5000 kg Pulp brokjes Hoogkerk  

10 26 1 bos Bezems   

11 2 8480 kg Pulp Hoogkerk  

11 5 1 Koe  Groningen 

11 16 10280 kg Pulp Hoogkerk  

11 27 2500 kg Droge pulp Hoogkerk  

11 30 10080 kg Pulp Hoogkerk  

12 2 7500 kg Droge pulp Hoogkerk  

12 3 1 Koe  Groningen 
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4. Gegevens kadaster: bebouwing op het erf van 

Piloersema268 

Tabel 15. Belastbare opbrengst voor bebouwing op het erf van Piloersema van 1832 tot 
1982. 

Leggerart./ 
reeks 

Volgnr. 
Belastbare opbrengst 

gebouwd (f) 
Opmerkingen (dienst)jaar 

23/1 32 90  1832-1835 
306/1 20 90  1836-1837 
255/1 39 90  1838-1851 
539/1 20 90  1853 1855 1858 1864 1870 1872 1875 

539/1 20 450  1894 
1352/2 13 450  1898 
1389/2 13 450 → 217 Dj 1930 bijbouw 1901 1926 
1389/2 39 227 Dj 1931 verbouw 1930-1932 

1876/2 13 227  1931 1933 
1876/2 38 237  1931 1933 
571/3 28 237  1936 
852/3 11 237 → 297 Dj 1950 verbouw 1946 1950 1953 1962 1982 

 

  

 
268 Kadaster archief viewer 
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5. Gegevens kadaster: 1832-1985269 

Art.nr. Reeks Volgnr. Plaatselijke benaming Sectie Nr. Soort Bunders Roeden Ellen Opmerkingen Overgebracht art.nr. Overgebracht volgnr. 

23 1 1 Aduard B 200 Bergplaats  0 24 Verkoop r 398 75 3 

23 1 2 Aduard B 201 Tuin  20 50 Splitsing r 395 23 45-52 

23 1 3 Aduard B 202 Bouwland  48 70 Splitsing r 395 23 45-52 

23 1 4 Aduard B 203 Weiland  12 80 Verkoop r 398 296 8 

23 1 5 Aduard B 204 Water als weiland  5 60 Verkoop r 398 296 9 

23 1 6 Aduard B 205 Water als weiland  3 10 Verkoop r 398 296 10 

23 1 7 Aduard B 206 Boomgaard  66 30 Verkoop r 398 296 11 

23 1 8 Aduard B 207 Tuin  24 0 Splitsing r395 23 45-52 

23 1 9 Aduard B 207 ? Bergplaats  0 40 Splitsing r395 23 45-52 

23 1 10 Aduard B 208 Tuin  7 90 Verkoop r 398 296 12 

23 1 11 Aduard B 344 Weiland 2 10 90 Splitsing r 394 23 42-44 

23 1 12 Aduard B 345 Weiland 2 30 10 Verkoop r 397 87 54 

23 1 13 Noorderham G 182 Bouwland 3 29 90 Verkoop in 1835 r 288 306 1 

23 1 14 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 Verkoop in 1835 r 288 306 2 

23 1 15 Noorderham G 186 Weiland 1 18 80 Verkoop in 1835 r 288 306 3 

23 1 16 Noorderham G 187 Weiland 2 1 60 Verkoop in 1835 r 288 306 4 

23 1 17 Noorderham G 188 Bouwland 1 70 0 Verkoop in 1835 r 288 306 5 

23 1 18 Noorderham G 191 Bouwland 1 97 60 Verkoop in 1835 r 288 306 6 

23 1 19 Noorderham G 192 Bouwland 2 15 90 Verkoop in 1835 r 288 306 7 

23 1 20 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Verkoop in 1835 r 288 306 8 

23 1 21 Noorderham G 194 Bouwland 1 89 40 Verkoop in 1835 r 288 306 9 

23 1 22 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Verkoop in 1835 r 288 306 10 

23 1 23 Noorderham G 196 Weiland 3 14 30 Verkoop in 1835 r 288 306 11 

23 1 24 Noorderham G 197 Weiland 2 18 0 Verkoop in 1835 r 288 306 12 

23 1 25 Noorderham G 198 Bouwland 2 84 30 Verkoop in 1835 r 288 306 13 

23 1 26 Noorderham G 199 Bouwland 1 49 20 Verkoop in 1835 r 288 306 14 

23 1 27 Noorderham G 200 Weiland 2 12 60 Verkoop in 1835 r 288 306 15 

23 1 28 Noorderham G 201 Weiland 4 23 0 Verkoop in 1835 r 288 306 16 

23 1 29 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Verkoop in 1835 r 288 306 17 

 
269 Kadaster archief viewer 
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23 1 30 Noorderham G 203 Laan grond tot vermaak  97 70 Verkoop in 1835 r 288 306 18 

23 1 31 Noorderham G 204 Tuin  10 70 Verkoop in 1835 r 306 306 19 

23 1 32 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Verkoop in 1835 r 306 306 20 

23 1 33 Noorderham G 206 Weiland  16 40 Verkoop in 1835 r 306 306 21 

23 1 34 Noorderham G 207 Tuin  16 80 Verkoop in 1835 r 306 306 22 

23 1 35 Noorderham G 208 Boomgaard  38 90 Verkoop in 1835 r 306 306 23 

23 1 36 Noorderham G 209 Water grond tot vermaak  25 60 Verkoop in 1835 r 306 306 24 

23 1 37 Noorderham G 210 Weiland 1 41 10 Verkoop in 1835 r 306 306 25 

23 1 38 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Verkoop in 1835 r 306 306 26 

23 1 39 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Verkoop in 1835 r 306 306 27 

23 1 40 Noorderham G 237 Bouwland 3 12 70 Verkoop in 1835 r 306 306 28 

23 1 41 Noorderham G 238 Bouwland 2 67 50 Verkoop in 1835 r 306 306 29 

      Totaal 1832-1835 55 5 44    

      Voor 1836 verkocht 48 74 90    

      Totaal 1836 6 30 54    

23 1 42 Aduard B 386 Tuin  14 60 Verkoop … r 396 234 5 

23 1 43 Aduard B 387 Weiland  10 88 D.j. 1837 234 6 

23 1 44 Aduard B 388 Weiland 1 88 50 ? R 397 87 55 

23 1 45 Aduard B 389 Huis en erf  1 80 ? R 398 296 4 

23 1 46 Aduard B 390 Tuin  32 60 ? R 398 296 5 

23 1 47 Aduard B 391 Tuin  8 70 ? R 399 75 2 

23 1 48 Aduard B 392 Tuin  8 30 ? R 400 131 10 

23 1 49 Aduard B 393 Tuin  17 70 ? R 401 94 9 

23 1 50 Aduard B 394 Tuin  8 70 ? R 398 296 6 

23 1 51 Aduard B 395 Tuin  8 80 ? R 402 183 3 

23 1 52 Aduard B 396 Tuin  17 0 ? R 398 296 7 

                          

306 1 1 Noorderham G 182 Bouwland 3 29 90 Verkoop r 408 255 20 

306 1 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 D.j. 1838 255 21 

306 1 3 Noorderham G 186 Weiland 1 18 80  255 22 

306 1 4 Noorderham G 187 Weiland 2 1 60  255 23 

306 1 5 Noorderham G 188 Bouwland 1 70 0  255 24 

306 1 6 Noorderham G 191 Bouwland 1 97 60  255 25 

306 1 7 Noorderham G 192 Bouwland 2 15 90  255 26 
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306 1 8 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0  255 27 

306 1 9 Noorderham G 194 Bouwland 1 89 40  255 28 

306 1 10 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0  255 29 

306 1 11 Noorderham G 196 Weiland 3 14 30  255 30 

306 1 12 Noorderham G 197 Weiland 2 18 0  255 31 

306 1 13 Noorderham G 198 Bouwland 2 84 30  255 32 

306 1 14 Noorderham G 199 Bouwland 1 49 20  255 33 

306 1 15 Noorderham G 200 Weiland 2 12 60  255 34 

306 1 16 Noorderham G 201 Weiland 4 23 0  255 35 

306 1 17 Noorderham G 202 Weiland  8 0  255 36 

306 1 18 Noorderham G 203 Laan grond tot vermaak  97 70  255 37 

306 1 19 Noorderham G 204 Tuin  10 70  255 38 

306 1 20 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0  255 39 

306 1 21 Noorderham G 206 Weiland  16 40  255 40 

306 1 22 Noorderham G 207 Tuin  16 80  255 41 

306 1 23 Noorderham G 208 Boomgaard  38 90  255 42 

306 1 24 Noorderham G 209 Water grond tot vermaak  25 60  255 43 

306 1 25 Noorderham G 210 Weiland 1 41 10  255 44 

306 1 26 Noorderham G 211 Bouwland  83 60  255 45 

306 1 27 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50  255 46 

306 1 28 Noorderham G 237 Bouwland 3 12 70  255 47 

306 1 29 Noorderham G 238 Bouwland 2 67 50  255 48 

      Totaal 1836 48 74 90    

      Totaal 1837 48 74 90    

                          

255 1 1 Fransum H 187 Weiland 2 39 30 1853 scheiding r 5 537 6 

255 1 2 Fransum H 188 Weiland  87 60 1853 scheiding r 5 537 7 

255 1 3 Fransum H 189 Bouwland  97 60 1853 scheiding r 5 537 8 

255 1 4 Fransum H 190 Weiland 1 19 50 1853 scheiding r 5 537 9 

255 1 5 Fransum H 191 Weiland  63 90 1853 scheiding r 5 537 10 

255 1 6 Fransum H 192 Weiland  55 40 1853 scheiding r 5 537 11 

255 1 7 Fransum H 195 Bouwland 1 19 40 1853 scheiding r 5 537 12 

255 1 8 Fransum H 196 Tuin  7 30 1853 scheiding r 5 537 13 

255 1 9 Fransum H 197 Water grond tot vermaak  2 10 1853 scheiding r 5 537 14 
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255 1 10 Fransum H 198 Huis en erf  4 90 1853 scheiding r 5 537 15 

255 1 11 Fransum H 199 Bouwland 1 67 60 1853 scheiding r 5 537 1 

255 1 12 Fransum H 200 Bouwland 2 6 30 1853 scheiding r 5 537 2 

255 1 13 Fransum H 201 Weiland  39 20 1853 scheiding r 5 537 3 

255 1 14 Fransum H 202 Weiland 3 82 20 1853 scheiding r 5 537 4 

255 1 15 Fransum H 203 Weiland 2 28 0 1853 scheiding r 5 537 5 

255 1 16 Fransum H 220 Bouwland  91 0 1853 scheiding r 6 538 1 

255 1 17 Fransum H 221 Weiland  33 50 1853 scheiding r 6 538 2 

255 1 18 Fransum H 222 Bouwland 1 88 90 1853 scheiding r 6 538 3 

255 1 19 Fransum H 223 Weiland 2 86 80 1853 scheiding r 6 538 4 

      Totaal over 1837 24 50 50    

255 1 20 Noorderham G 182 Bouwland 3 29 90 1853 scheiding r 7 539 1 

255 1 21 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 1853 scheiding r 7 539 2 

255 1 22 Noorderham G 186 Weiland 1 18 80 1853 scheiding r 7 539 3 

255 1 23 Noorderham G 187 Weiland 2 1 60 1853 scheiding r 7 539 4 

255 1 24 Noorderham G 188 Bouwland 1 70 0 1853 scheiding r 7 539 5 

255 1 25 Noorderham G 191 Bouwland 1 97 60 1853 scheiding r 7 539 6 

255 1 26 Noorderham G 192 Bouwland 2 15 90 1853 scheiding r 7 539 7 

255 1 27 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 1853 scheiding r 7 539 8 

255 1 28 Noorderham G 194 Bouwland 1 89 40 1853 scheiding r 7 539 9 

      Totaal 43 47 50    

255 1 29 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 1853 scheiding r 7 539 10 

255 1 30 Noorderham G 196 Weiland 3 14 30 1853 scheiding r 7 539 11 

255 1 31 Noorderham G 197 Weiland 2 18 0 1853 scheiding r 7 539 12 

255 1 32 Noorderham G 198 Bouwland 2 84 30 1853 scheiding r 7 539 13 

255 1 33 Noorderham G 199 Bouwland 1 49 20 1853 scheiding r 7 539 14 

255 1 34 Noorderham G 200 Weiland 2 12 60 1853 scheiding r 7 539 15 

255 1 35 Noorderham G 201 Weiland 4 23 0 1853 scheiding r 7 539 16 

255 1 36 Noorderham G 202 Weiland  8 0 1853 scheiding r 7 539 17 

255 1 37 Noorderham G 203 Laan grond tot vermaak  97 70 1853 scheiding r 7 539 18 

255 1 38 Noorderham G 204 Tuin  10 70 1853 scheiding r 7 539 19 

255 1 39 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 1853 scheiding r 7 539 20 

255 1 40 Noorderham G 206 Weiland  16 40 1853 scheiding r 7 539 21 

255 1 41 Noorderham G 207 Tuin  16 80 1853 scheiding r 7 539 22 
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255 1 42 Noorderham G 208 Boomgaard  38 90 1853 scheiding r 7 539 23 

255 1 43 Noorderham G 209 Water grond tot vermaak  25 60 1853 scheiding r 7 539 24 

255 1 44 Noorderham G 210 Weiland 1 41 10 1853 scheiding r 7 539 25 

255 1 45 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 1853 scheiding r 7 539 26 

255 1 46 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 1853 scheiding r 7 539 27 

255 1 47 Noorderham G 237 Bouwland 3 12 70 1853 scheiding r 7 539 28 

255 1 48 Noorderham G 238 Bouwland 2 67 50 1853 scheiding r 7 539 29 

      Totaal over 1838 -1846 73 25 40    

255 1 49 Aduard B 198 Huis en erf  6 0 1853 scheiding r 4 536 1 

      Totaal over 1847-1851 73 31 40    

                          

539 1 1 Noorderham G 182 Bouwland 3 29 90    

539 1 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80    

539 1 3 Noorderham G 186 Weiland 1 18 80    

539 1 4 Noorderham G 187 Weiland 2 1 60 1864 stichting 75/8 539 34 - 35 

539 1 5 Noorderham G 188 Bouwland 1 70 0 1864 vereenigd 75/9 539 36 

539 1 6 Noorderham G 191 Bouwland 1 97 60 1864 vereenigd 75/9 539 37 

539 1 7 Noorderham G 192 Bouwland 2 15 90    

539 1 8 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0    

539 1 9 Noorderham G 194 Bouwland 1 89 40    

539 1 10 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0    

539 1 11 Noorderham G 196 Weiland 3 14 30    

539 1 12 Noorderham G 197 Weiland 2 18 0    

539 1 13 Noorderham G 198 Bouwland 2 84 30    

539 1 14 Noorderham G 199 Bouwland 1 49 20    

539 1 15 Noorderham G 200 Weiland 2 12 60    

539 1 16 Noorderham G 201 Weiland 4 23 0    

539 1 17 Noorderham G 202 Weiland  18 0    

539 1 18 Noorderham G 203 Laan grond tot vermaak  97 70    

539 1 19 Noorderham G 204 Tuin  10 70    

539 1 20 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0    

539 1 21 Noorderham G 206 Weiland  16 40    

539 1 22 Noorderham G 207 Tuin  16 80    

539 1 23 Noorderham G 208 Boomgaard  38 90    
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539 1 24 Noorderham G 209 Water grond tot vermaak  25 60    

539 1 25 Noorderham G 210 Weiland 1 41 10    

539 1 26 Noorderham G 211 Bouwland  83 60    

539 1 27 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50    

539 1 28 Noorderham G 237 Bouwland 3 12 70    

539 1 29 Noorderham G 238 Bouwland 2 67 50 1875 afgraving 75/9 539 - 1009 44 - 1 

      Totaal over 1853 48 74 90    

539 1 30 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80    

539 1 31 Noorderham G 185 Bouwland 2 86 90    

      Totaal over 1855 53 52 60    

539 1 32 Noorderham G 189 Huis en erf  12 0 1864 afbraak 75/9 539 36 - 37 

539 1 33 Noorderham G 190 Tuin  15 90 1864 afbraak 75/9 539 36 - 37 

      Totaal over 1858 53 80 50    

539 1 34 Noorderham G 322 Weiland 1 94 70    

539 1 35 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 1870 verw. Mijd 75/20 539 38 

539 1 36 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60    

539 1 37 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90    

      Totaal over 1864 53 80 50    

539 1 38 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90    

      Totaal over 1870 53 80 50    

539 1 39 Noorderham G 213 Bouwland 2 3 90    

539 1 40 Noorderham G 214 Weiland 2 6 70    

539 1 41 Noorderham G 215 Weiland 1 94 90    

539 1 42 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50    

539 1 43 Noorderham G 217 Bouwland 1 61 70    

      Totaal over 1872 63 93 20    

539 1 44 Noorderham G 368 Bouwland 2 66 50    

      Totaal over 1875 63 92 20    

                          

539 2 1 Noorderham G 182 Bouwland -> weiland 3 29 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 1 

539 2 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 2 

539 2 3 Noorderham G 186 Weiland -> bouwland 1 18 80 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 5 

539 2 7 Noorderham G 192 Bouwland -> weiland 2 15 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 6 

539 2 8 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 7 
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539 2 9 Noorderham G 194 Bouwland -> weiland 1 84 40 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 8 

539 2 10 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 9 

539 2 11 Noorderham G 196 Weiland 3 14 30 Dj 1894 splitsing vereengen redres st75/9 539 49 50 

539 2 12 Noorderham G 197 Weiland 2 18 0 Dj 1894 hermeting en redres st75/9 539 45 

539 2 13 Noorderham G 198 Bouwland 2 84 30 Dj 1894 hermeting en redres st75/9 en splitsing 539 45 48 

539 2 14 Noorderham G 199 Bouwland -> weiland 1 49 20 Dj 1894 hermeting en redres st75/9 en splitsing 539 47 49 

539 2 15 Noorderham G 200 Weiland 2 12 60 Dj 1894 redres st75/9 539 51 

539 2 16 Noorderham G 201 Weiland 4 23 0 Dj 1894 redres st75/9 539 47 

539 2 17 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 10 

539 2 18 Noorderham G 203 Laan grond tot vermaak -> bosch en weiland  97 70 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 11 

539 2 19 Noorderham G 204 Tuin -> weiland  10 70 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 12 

539 2 20 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 13 

539 2 21 Noorderham G 206 Weiland -> tuin en boomgaard  16 40 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 14 

539 2 22 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 15 

539 2 23 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 40 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 16 

539 2 24 Noorderham G 209 Water grond tot vermaak  25 60 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 17 

539 2 25 Noorderham G 210 Weiland -> bouwland 1 41 10 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 18 

539 2 26 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 19 

539 2 27 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj 1894 scheiding st73/31 1352 20 

539 2 28 Noorderham G 237 Bouwland -> weiland 3 12 70 Dj 1894 redres st75/9 539 52 

539 2 30 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 34 

539 2 31 Noorderham G 185 Bouwland -> weiland 2 56 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 4 

539 2 34 Noorderham G 322 Weiland -> bouwland 1 94 70 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 26 

539 2 36 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 28 

539 2 37 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 29 

539 2 38 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 27 

539 2 39 Noorderham G 213 Bouwland -> weiland 2 3 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 21 

539 2 40 Noorderham G 214 Weiland 2 6 70 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 22 

539 2 41 Noorderham G 215 Weiland 1 94 90 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 23 

539 2 42 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 24 

539 2 43 Noorderham G 217 Bouwland -> weiland 1 61 70 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 25 

539 2 44 Noorderham G 368 Bouwland -> weiland 2 66 50 Dj 1894 redres st75/9 539 53 

      Totaal 63 92 20    

539 2 45 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 30 
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539 2 46 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 31 

539 2 47 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 32 

539 2 48 Noorderham G 505 Reed  28 80 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 33 

539 2 49 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 34 

539 2 50 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 35 

539 2 51 Noorderham G 508 Weiland 2 13 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 36 

539 2 52 Noorderham G 509 Weiland 3 26 0 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 37 

539 2 53 Noorderham G 510 Weiland 2 61 70 Dj 1898 scheiding st73/31 1352 38 

      Totaal over 1894 64 4 40    

                          

1352 2 1 Noorderham G 182 Weiland 3 29 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 1 

1352 2 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 2 

1352 2 3 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 3 

1352 2 4 Noorderham G 185 Weiland 2 56 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 4 

1352 2 5 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 5 

1352 2 6 Noorderham G 192 Weiland 2 15 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 6 

1352 2 7 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 7 

1352 2 8 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 8 

1352 2 9 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 9 

1352 2 10 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 10 

1352 2 11 Noorderham G 203 Bosch en weiland  97 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 11 

1352 2 12 Noorderham G 204 Weiland  10 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 12 

1352 2 13 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 13 

1352 2 14 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 14 

1352 2 15 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 15 

1352 2 16 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 16 

1352 2 17 Noorderham G 209 Water  25 60 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 17 

1352 2 18 Noorderham G 210 Bouwland 1 41 10 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 18 

1352 2 19 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 19 

1352 2 20 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 20 

1352 2 21 Noorderham G 213 Weiland 2 3 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 21 

1352 2 22 Noorderham G 214 Weiland 2 6 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 22 

1352 2 23 Noorderham G 215 Weiland 1 94 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 23 

1352 2 24 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 24 
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1352 2 25 Noorderham G 217 Weiland 1 61 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 25 

1352 2 26 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 26 

1352 2 27 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 27 

1352 2 28 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 28 

1352 2 29 Noorderham G 325 Bouwland 2 3 90 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 29 

1352 2 30 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 30 

1352 2 31 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 31 

1352 2 32 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 32 

1352 2 33 Noorderham G 505 Reed  28 80 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 33 

1352 2 34 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 34 

1352 2 35 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 35 

1352 2 36 Noorderham G 508 Weiland 2 13 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 36 

1352 2 37 Noorderham G 509 Weiland 3 26 0 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 37 

1352 2 38 Noorderham G 510 Weiland 2 61 70 Dj 1901 scheiding st73/1 1389 38 

      Totaal over 1898 64 4 40    

                          

1389 2 1 Noorderham G 182 Weiland 3 29 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 1 

1389 2 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 2 

1389 2 3 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 3 

1389 2 4 Noorderham G 185 Weiland 2 56 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 4 

1389 2 5 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 5 

1389 2 6 Noorderham G 192 Weiland 2 15 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 6 

1389 2 7 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 7 

1389 2 8 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 8 

1389 2 9 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 9 

1389 2 10 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 10 

1389 2 11 Noorderham G 203 Bosch en weiland  97 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 11 

1389 2 12 Noorderham G 204 Weiland  10 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 12 

1389 2 13 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1930 bijbouw st75/? 1389 39 

1389 2 14 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 14 

1389 2 15 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 15 

1389 2 16 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 16 

1389 2 17 Noorderham G 209 Water  25 60 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 17 

1389 2 18 Noorderham G 210 Bouwland 1 41 10 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 18 
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1389 2 19 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 19 

1389 2 20 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 20 

1389 2 21 Noorderham G 213 Weiland 2 3 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 21 

1389 2 22 Noorderham G 214 Weiland 2 6 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 22 

1389 2 23 Noorderham G 215 Weiland 1 94 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 23 

1389 2 24 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 24 

1389 2 25 Noorderham G 217 Weiland 1 61 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 25 

1389 2 26 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 26 

1389 2 27 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 27 

1389 2 28 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 28 

1389 2 29 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 29 

1389 2 30 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 30 

1389 2 31 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 31 

1389 2 32 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 32 

1389 2 33 Noorderham G 505 Reed  28 80 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 33 

1389 2 34 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 34 

1389 2 35 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 35 

1389 2 36 Noorderham G 508 Weiland 2 13 0 Dj 1931 stichting st75/12 1389 40 

1389 2 37 Noorderham G 509 Weiland 3 26 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 36 

1389 2 38 Noorderham G 510 Weiland 2 61 70 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 37 

      Totaal over 1901 1926 64 4 40    

1389 2 39 Noorderham G 285 Huis en erf  18 0 Dj 1931 scheiding st73/21 1876 13 

      Totaal over 1930 1932 64 4 40    

1389 2 40 Noorderham G 508 Huis en weiland 2 13 0 Dj 1933 scheiding en stichting st75/10 1876 1877 39 1 

      Totaal over 1931 64 4 40    

      1931 1932 2 13 0    

                          

1876 2 1 Noorderham G 182 Weiland 3 29 90 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 567 1 

1876 2 2 Noorderham G 183 Weiland 2 92 80 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 567 2 

1876 2 3 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 1 

1876 2 4 Noorderham G 185 Weiland 2 56 90 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 2 

1876 2 5 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 3 

1876 2 6 Noorderham G 192 Weiland 2 15 90 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 4 

1876 2 7 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 5 
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1876 2 8 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 6 

1876 2 9 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 7 

1876 2 10 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 8 

1876 2 11 Noorderham G 203 Bosch en weiland  97 70 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 9 

1876 2 12 Noorderham G 204 Weiland  10 70 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 10 

1876 2 13 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1931 verbouw st75/29 1876 38 

1876 2 14 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 11 

1876 2 15 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 12 

1876 2 16 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 13 

1876 2 17 Noorderham G 209 Water  25 60 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 14 

1876 2 18 Noorderham G 210 Bouwland 1 41 10 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 15 

1876 2 19 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 16 

1876 2 20 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 17 

1876 2 21 Noorderham G 213 Weiland 2 3 90 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 565 1 

1876 2 22 Noorderham G 214 Weiland 2 6 70 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 568 1 

1876 2 23 Noorderham G 215 Weiland 1 94 90 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 569 1 

1876 2 24 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 566 1 

1876 2 25 Noorderham G 217 Weiland 1 61 70 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 569 1 

1876 2 26 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 18 

1876 2 27 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 19 

1876 2 28 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 20 

1876 2 29 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 21 

1876 2 30 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 22 

1876 2 31 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 Dj. 1936 beklemm. St73/415 571 23 

1876 2 32 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 24 

1876 2 33 Noorderham G 505 Reed  28 80 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 25 

1876 2 34 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 26 

1876 2 35 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 27 

1876 2 36 Noorderham G 509 Weiland 3 26 0 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 570 1 

1876 2 37 Noorderham G 510 Weiland 2 61 70 Bekl dj. 1936 beklemm. St73/415 570 2 

      Totaal 61 91 40    

    G 508 Gedeeltelijk    Dj 1932 st75/17   

1876 2 38 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 28 

      Totaal over 1931 61 91 40    
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1876 2 39 Noorderham G 578 Weiland 2 8 10 Eigen dj. 1936 beklemm. St73/415 571 29 

      Totaal over 1933 63 98 50    

                          

571 3 1 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1946 scheiding st73/1 852 1 

571 3 2 Noorderham G 185 Weiland 2 56 90 Dj 1946 scheiding st73/1 852 2 

571 3 3 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80 Dj 1946 scheiding st73/1 852 3 

571 3 4 Noorderham G 192 Weiland 2 15 90 Dj 1946 scheiding st73/1 852 4 

571 3 5 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 5 

571 3 6 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40 Dj 1946 scheiding st73/1 852 6 

571 3 7 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 7 

571 3 8 Noorderham G 202 Weiland  8 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 8 

571 3 9 Noorderham G 203 Bosch en weiland  97 70 Dj 1946 scheiding st73/1 852 9 

571 3 10 Noorderham G 204 Weiland  10 70 Dj 1946 scheiding st73/1 852 10 

571 3 11 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40 Dj 1946 scheiding st73/1 852 12 

571 3 12 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 Dj 1946 scheiding st73/1 852 13 

571 3 13 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90 Dj 1946 scheiding st73/1 852 14 

571 3 14 Noorderham G 209 Water  25 60 Dj 1946 scheiding st73/1 852 15 

571 3 15 Noorderham G 210 Bouwland 1 41 10 Dj 1946 scheiding st73/1 852 16 

571 3 16 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj 1946 scheiding st73/1 852 17 

571 3 17 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj 1946 scheiding st73/1 852 18 

571 3 18 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70 Dj 1946 scheiding st73/1 852 22 

571 3 19 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj 1946 scheiding st73/1 852 23 

571 3 20 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj 1946 scheiding st73/1 852 24 

571 3 21 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90 Dj 1946 scheiding st73/1 852 25 

571 3 22 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 Dj 1946 scheiding st73/1 852 26 

571 3 23 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 Dj 1946 scheiding st73/1 852 27 

571 3 24 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 Dj 1946 scheiding st73/1 852 28 

571 3 25 Noorderham G 505 Reed  28 80 Dj 1946 scheiding st73/1 852 29 

571 3 26 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 30 

571 3 27 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 31 

571 3 28 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1946 scheiding st73/1 852 11 

571 3 29 Noorderham G 578 Weiland 2 7 10 Dj 1946 scheiding st73/1 852 32 

      Totaal over 1936 41 75 40    
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852 3 1 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1953 inbreng st73/13 1030 1 

852 3 2 Noorderham G 185 Weiland 2 56 90 Dj 1974 verkoop st73/53 1007 25 

852 3 3 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80    

852 3 4 Noorderham G 192 Weiland 2 15 90 Dj 1970 verkoop st73/41 1007 22 

852 3 5 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0    

852 3 6 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40    

852 3 7 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0    

852 3 8 Noorderham G 202 Weiland  8 0    

852 3 9 Noorderham G 203 Bosch en weiland  97 70    

852 3 10 Noorderham G 204 Weiland  10 70    

852 3 11 Noorderham G 205 Huis en erf  18 0 Dj 1950 verbouw st75/2 852 33 

852 3 12 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40    

852 3 13 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80    

852 3 14 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90    

852 3 15 Noorderham G 209 Water  25 60    

852 3 16 Noorderham G 210 Bouwland 1 41 10 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 2 

852 3 17 Noorderham G 211 Bouwland  83 60 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 3 

852 3 18 Noorderham G 212 Bouwland 1 52 50 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 4 

852 3 19 Noorderham G 213 Weiland 2 3 90 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 5 

852 3 20 Noorderham G 216 Weiland 2 45 50 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 6 

852 3 21 Noorderham G 217 Weiland 1 61 70 Dj 1974 verkoop st73/18 1589 7 

852 3 22 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70    

852 3 23 Noorderham G 323 Huis en erf  6 90 Dj 1967 sloping st75/6 852 35 

852 3 24 Noorderham G 324 Bouwland 1 86 60 Dj 1970 verkoop st73/41 1007 23 

852 3 25 Noorderham G 325 Bouwland 2 8 90 Dj 1970 verkoop st73/41 1007 24 

852 3 26 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 9/519 2376 1 

852 3 27 Noorderham G 488 Weiland 2 67 40 9/340 1 jaar 1982 verkoop … st75/16 852 2311 38 104 

852 3 28 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80    

852 3 29 Noorderham G 505 Reed  28 80    

852 3 30 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0    

852 3 31 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0    

852 3 32 Noorderham G 578 Weiland 2 7 10 Dj 1971 verkoop st73/25 1702 1 

      Totaal over 1946 47 86 50    

852 3 33 Noorderham G 205 Huis erf schuur  18 0    
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      Totaal over 1950 47 86 50    

      Totaal over 1953 45 65 70    

852 3 34 Noorderham G 184 Weiland 2 20 80 Dj 1974 verkoop st73/53 1007 26 

      Totaal over 1962 47 86 50    

852 3 35 Noorderham G 323 Schuur erf  6 90    

      Totaal over 1967 47 86 50    

      Totaal over 1670 41 75 10    

      Totaal over 1971 39 68 0    

      Totaal over 1974 29 79 70    

      Totaal over 1974 25 2 0    

852 3 36 9c/312 G 567 Gedk?    1977 dj 1980 st75/4 852 37 

852 3 37 weg naar Ezinge G 635 Grintweg  1 0    

      Totaal over 1980 25 3 0    

852 3 38 S Veldstraweg G 647 Weiland 2 61 35    

      Totaal over 1982 24 96 95    

                          

852 4 3 Noorderham G 186 Bouwland 1 18 80 1985 vereniging enz st75/90 852 40 

852 4 5 Noorderham G 193 Weiland 1 81 0 1985 vereniging enz st75/90 852 40 

852 4 6 Noorderham G 194 Weiland 1 89 40 1985 vereniging enz st75/90 852 40 

852 4 7 Noorderham G 195 Weiland 1 87 0 1985 vereniging enz st75/216 852 45 

852 4 8 Noorderham G 202 Weiland  8 0    

852 4 9 Noorderham G 203 Bos en weiland  97 70    

852 4 10 Noorderham G 204 Weiland  10 70    

852 4 12 Noorderham G 206 Tuin en boomgaard  16 40 1985 vereniging enz st75/177 852 41 

852 4 13 Noorderham G 207 Tuin en boomgaard  16 80 1985 vereniging enz st 75/177 852 41 

852 4 14 Noorderham G 208 Tuin en boomgaard  38 90 1985 vereniging enz st 75/177 852 41 

852 4 15 Noorderham G 209 Water  25 60 1985 vereniging enz st 75/177 852 41 

852 4 22 Noorderham G 322 Bouwland 1 94 70 1985 vereniging enz st 75/190 852 40 

852 4 26 Noorderham G 487 Weiland 2 24 10 9/519 … 1983 verkeer? St75/9 2237 2376 852 6 3 39 

852 4 28 Noorderham G 504 Weiland 4 29 80 1985 redres enz st75/213 852 43 

852 4 29 Noorderham G 505 Reed  28 80 1985 redres enz st75/214 852 44 

852 4 30 Noorderham G 506 Weiland 2 71 0 1985 vereniging enz st75/190 852 40 

852 4 31 Noorderham G 507 Weiland 1 71 0 1985 vereniging enz st75/190 852 40 

852 4 33 Noorderham G 205 Huis erf schuur  18 0 1985 vereniging enz st75/177 852 41 
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852 4 35 Noorderham G 323 Schuur erf  6 90 1985 vereniging enz st75/190 852 40 

852 4 37 weg naar Ezinge G 635 Grintweg  1 0    

852 4 38 S Veldstraweg G 647 Weiland 2 61 35 1985 vereniging enz st75/203 852 42 

      Totaal 24 96 95    

852 4 39 Sietse Veldstraweg G 685 Weiland 2 21 10 1985 vereniging enz st75/203 852 42 

      Totaal over 1983 24 93 95    

852 4 40 Noorderham G 709 Grasland (bouwland) 11 32 80    

852 4 41 Veldstraweg 25 G 693 (Bouwland) huis schuur erf tuin boomgaard water 1 21 50    

852 4 42 Sietse Veldstraweg G 722 Grasland 4 82 45    

852 4 43 Noorderham G 504 Grasland 4 37 80    

852 4 44 Noorderham G 505 Reed  30 90    

852 4 45 Noorderham G 195 Grasland 1 82 50    

      Totaal over 1985 25 5 35    
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