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Voorwoord: 

 

 Den euvelen gunst   

 

Toen ik nog een klein meisje was sprak mijn oma vaak over Euvelgunne. Zij verwees er naar 

als een plek waar curieuze zaken gebeurden. De naam Euvelgunne vond ik als kind al 

fascinerend. Toen ik een keer met mijn ouders richting Oldenburg reed zag ik op een bord 

langs de snelweg de naam ‘Euvelgunne’ staan. Dat moment zal ik nooit vergeten: de vreemde 

plek waar mijn oma het over had bestond werkelijk. Toch begreep ik niet wat er nu zo 

speciaal was aan het industrieterrein ten oosten van Groningen. Nu, ongeveer vijftien jaar 

later, heb ik eindelijk het antwoord gevonden waarom Euvelgunne een vreemde plek was. Het 

slaat namelijk, zoals in het onderzoek duidelijk zal worden, op de resten van de middeleeuwse 

Gorechtse burcht de Gronenburg. 

 

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn research masteropleiding Art History and 

Archaeology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Reeds in 2010 kwam ik in aanraking met de 

geschiedenis van de volle en de late middeleeuwen van Noord-Nederland  tijdens mijn 

bachelorscriptie archeologie naar het kasteelterrein de Waterburcht in Eelde. Sindsdien heb ik 

mijn studieprogramma zodanig ingericht dat ik zoveel mogelijk ervaring op kon doen met de 

archeologie vanaf het jaar 1000 tot en met de Nieuwe Tijd. Zowel de kennis van 

vondstmateriaal, bouwhistorie, geschiedenis en ruimtelijk onderzoek waren een essentieel 

onderdeel van het studieprogramma. Tijdens mijn studie ontstond het idee om kasteelterreinen 

vanuit een landschappelijk perspectief te bekijken in combinatie met archeologische en 

historische gegevens.  

 

Het Gorecht bleek een ideaal onderzoeksgebied te zijn. Het is een overzichtelijk gebied met 

een interessante geschiedenis waar veel onderzoek naar is verricht. De historische bronnen 

over het Gorecht tussen de eerste helft van de 12e eeuw tot de eerste helft van de 14e eeuw 

zijn echter schaars. We beschikken over enkele kronieken en verschillende oorkonden. Toch 

zijn er meerdere manieren om de geschiedenis van het Gorecht te begrijpen. Waar de 

geschreven bronnen te kort schieten komen twee andere disciplines om de hoek kijken: de 

archeologie en de historische geografie. Deze disciplines kunnen worden gebruikt om de 

geschiedenis van het Gorecht te reconstrueren en te fixeren door de ligging van 

kasteelterreinen  door een landschappelijke bril te bekijken 

 

Een belangrijke rol in de doorslag voor de keuze van het onderzoeksgebied vormden de 

opgravingen van het kasteelterrein de Gronenburg. Verschillende malen stootte ik op 

ontbrekende data omdat het onderzoek niet gepubliceerd was. Dankzij de archivaris van het 

GIA, mevrouw Van der Ploeg, was het mogelijk om de tekeningen van de Gronenburg in te 

zien. Om de gegevens alsnog beschikbaar te maken heeft het GIA de scans van de 

Gronenburg laten inscannen waarna ik ze digitaal kon ontsluiten. In Nuis ben ik hartelijk 

geholpen door Michiel Rooke en Ernst Taayke met betrekking tot het vondstmateriaal van de 

Gronenburg. Betreffende de historische bronnen heeft Jan van den Broek, oud-stadsarchivaris 

van Groningen, mij een vertaalde oorkonde ter beschikking gesteld, en daar ben ik hem 
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Samenvatting 

Het probleem bij de Nederlandse kastelenkunde is dat er tot op heden nauwelijks 

theorievorming heeft plaatsgevonden. Kastelenstudies zijn vooral gericht op de architectuur 

en/of archeologie van individuele kastelen. De meeste overzichtswerken zijn beschrijvend 

zonder wetenschappelijke analyse. Als er wel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het 

Nederlandse kasteel, wordt uitsluitend de evolutie van de architectuur bestudeerd. 

Architectuur is echter één van de vele aspecten die kan worden onderzocht. Door een 

integrale aanpak te gebruiken bij kastelenonderzoek met de nadruk op de relatie met het 

landschap, kunnen ook vele andere facetten worden ontrafeld. Een kasteel is immers veel 

meer dan een bouwwerk, want het vervulde een belangrijke rol in de middeleeuwse 

samenleving en had verschillende functies. Vooral het integraal onderzoek naar territoria zou 

tot veel meer inzichten kunnen leiden, hoewel de potentie van dit idee nog niet is getest. 

Daarom is in dit onderzoek gekozen om een dergelijk territorium, het Gorecht (prov. 

Groningen), te analyseren; ook gezien het feit dat in dit onderzoeksgebied weinig 

wetenschappelijk onderzoek naar kastelen is gedaan. Het doel is om door middel van 

archeologische, historische, architectuurhistorische en landschappelijke bronnen en methoden 

een veelzijdige visie te geven over de kastelen in het Gorecht territorium. De ontwikkeling 

van deze nieuwe aanpak is ook bruikbaar voor toekomstig onderzoek, want het breekt met de 

traditionele Nederlandse onderzoekstraditie. 

 

Het onderzoek is verdeeld in vier onderzoeksthema’s. In het eerste thema (morfologie) zijn de 

kenmerken van alle kastelen in het Gorecht samengevat en geanalyseerd met als doel om de 

correlatie tussen individuele kasteelterreinen te onderzoeken om meer inzicht te verwerven 

over hun verschijningsvorm. Vervolgens is in het tweede thema (landschap) het 

middeleeuwse landschap gereconstrueerd en de kastelendistributie geanalyseerd. In het derde 

thema (geschiedenis) is de historische achtergrond achterhaald met als doel de ontwikkeling 

van het territorium en de machtsposities van de adellijke geslachten te analyseren en in het 

vierde thema (detailstudie) is de opgraving van de Gorechtse burcht de Gronenburg 

uitgewerkt. De resultaten van deze verschillende interdisciplinaire invalshoeken zijn in de 

synthese samengevoegd. 

 

Het morfologische thema heeft uitgewezen dat in het Gorecht de woon/zaaltoren op elk 

burchtterrein voorkwam en daarmee een vaste component was. Ook werden de burchten 

omgeven door complexe grachtenstelsels. Door het optreden van post-depositionele processen 

zijn uitsluitend de diepste sporen bewaard gebleven, waardoor de hoger gelegen delen van een 

burchtterrein niet bij archeologisch onderzoek zijn aangetroffen. Ook de gebruikte 

onderzoeksstrategieën van het archeologisch onderzoek laten te wensen over, want men heeft 

doorgaans nauwelijks veldwerk buiten het centrale terrein verricht. De kennis over de 

verschijningsvorm van de Gorechtse burchten blijft daarom beperkt. Het landschappelijk 

onderzoek heeft daarentegen meer opgeleverd. Op territoriaal niveau is duidelijk geworden 

dat de burchten op knooppuntlocaties liggen: daar waar een weg en/of waterweg een politieke 

grens kruist. Ook zijn de kastelen op microregionaal niveau onderzocht waaruit blijkt dat 

verschillende relaties waarneembaar zijn tussen andere archeologische complexen, zoals 

opeenvolging en patronage. Ook is in sommige landschapstypen een specifieke voorkeur voor 
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een grenssituatie in verschillende landschappelijke zones. De uitgevoerde reconstructie van de 

infrastructuur van het volmiddeleeuwse Gorecht is ook bruikbaar voor ander toekomstig 

landschappelijk onderzoek. Het historisch onderzoek heeft aangetoond dat de meeste kastelen 

tot de prefect en zijn borgmannen behoorden en dat de burchten zijn aangelegd in een fase 

waarin de prefect zijn ontwikkelende territorium probeerde bij te staan. Ondanks het karige 

bronmateriaal over het feodale verleden van Groningen kon toch een relatie met het feodale 

verleden worden ontdekt. Drie burchten zijn namelijk waarschijnlijk leengoederen geweest. 

Een relatie met een domein kon niet worden aangetoond.  

 

In de detailstudie over de Gronenburg is de gehele opgraving uitgewerkt. Veel informatie is in 

de loop der tijd verloren gegaan of niet gedocumenteerd tijdens de opgraving. Op basis van de 

veldtekeningen kon een woon/zaaltorenkasteel worden aangetoond. Het vondsmateriaal is niet 

in context gedocumenteerd en daarom niet verder uitgewerkt. 

 

Het Gorecht is een territorium waarin de kastelen zowel op morfologisch, historisch als 

landschappelijk niveau verband vertonen. Daarmee is het Gorecht een kastelenlandschap: een 

regionale verzameling van kastelen in een gebied dat op politiek, sociaal, economisch of 

landschappelijk niveau correleert. De kastelen vertonen een onderlinge samenhang in hun 

landschappelijke ligging, historische functie en fysieke verschijningsvorm. Het 

kastelenlandschap in het Gorecht werd gekenmerkt door kastelen met complexe 

omgrachtingen met een woon/zaaltoren als vast element op een knooppunt van infrastructuur 

met een doorgaande (water)weg.  Deze conclusie is niet alleen interessant voor het Gorecht 

zelf, maar ook voor toekomstig onderzoek naar andere kastelenlandschappen en voor de 

prospectie van nieuwe terreinen. Op basis van de locatiekeuzevoorwaarden (knooppunt van 

infrastructuur bij grens of bij een corridor) en bestudering van toponiemen die iets met 

kasteel, bolwerk of burcht in de naam hebben staan zijn maar liefst achtien nieuwe mogelijke 

kasteelterreinen aangewezen. Op basis van de ligging van leengoederen met een mogelijke 

versterking kan daar nog één aan worden toegevoegd, daarmee staat de teller op negentien. 

Nieuw onderzoek zal moeten uitwijzen welke van deze terreinen ook daadwerkelijk een 

middeleeuws kasteel vertegenwoordigen dat gebouwd is tijdens de burggravendynastie. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

 

Wie aan de middeleeuwen denkt, zal deze periode vaak direct associëren met kastelen. Samen 

met kerken en kloosters vormden deze verdedigbare adellijke residenties de architectonische 

pronkstukken van de volmiddeleeuwse samenleving. Geen wonder dat kastelen onderwerp 

zijn geweest van vele verhalen en films. Het zal voor de bewoners in het Gorecht (de huidige 

gemeentes Groningen, Haren en een klein deel van Hoogezand-Sappemeer) even vreemd 

opkijken zijn als zij er achter komen dat ten minste acht kastelen in hun woongebied hebben 

gelegen. In de loop van dit onderzoek zal de lezer ontdekken dat deze kastelen wel een andere 

verschijningsvorm hebben gekend dan dat men normaal gesproken in films ziet.  

 

Verschillende factoren hebben de aanleiding gevormd tot dit onderzoek. Ten eerste wilde ik 

graag een volmiddeleeuws territorium ruimtelijk onderzoeken. Het Gorecht is een compact en 

overzichtelijk gebied waar bovendien al een studie over de grensindeling van was verschenen 

die als uitgangspunt kon dienen.
1
 Daarnaast was één burcht in dit gebied wel opgegraven, 

maar niet gepubliceerd, namelijk de Gronenburg. Uitwerking van deze opgraving leek mij 

interessant en het viel goed te combineren met deze scriptie. Een duidelijk overzicht over de 

ontwikkeling van de Gorechtse burchten was nog niet verschenen, en dat terwijl er juist 

zoveel hebben gelegen. In deze scriptie zal een nieuwe aanpak worden toegepast die zich richt 

op een evaluatie vanuit zowel de archeologie, als de landschapsgeschiedenis als ook de 

politieke en economische geschiedenis.  

 

1.2 Stand van het onderzoek 

 

De ontwikkeling van de kastelenkunde in Noordwest-Europa 

 

Het verbindende evenement in de kastelenkunde is het Europese congres Colloque Château 

Gaillard. Op dit tweejaarlijks congres, dat sinds 1962 in Caen (Frankrijk) is opgericht, komen 

vertegenwoordigers van kastelenverenigingen uit Europese landen bijeen. Het doel is om 

problemen, resultaten en visies op monumentenzorg te bespreken en ervaringen uit te 

wisselen.
2
 De stand van onderzoek en de daarbijhorende onderzoekstradities zijn verschillend 

per land. 

 

Het kastelenonderzoek in Engeland is het meest theoretisch uitgewerkt en wordt gekenmerkt 

door heftige discussies.
3
 Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in drie paradigma’s: 

 Militair functionalistisch paradigma- De kastelenkunde in Engeland kent zijn 

oorsprong in de negentiende eeuw. Passend in de opvattingen over militair-strategisch 

                                                           
1
 Van den Broek 2007. 

2
 Janssen 1994, 7. 

3
 Wielinga 2008, 27. 
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denken in deze periode kreeg het kasteel al snel een stempel als militair bouwwerk.
4
 

De ontwikkeling van de architectuur werd uitgelegd als een aanpassing aan de steeds 

beter wordende wapens en omgekeerd.
5
 Deze Darwinistische uitleg over de 

kasteelontwikkeling wordt het militair functionalisme genoemd. Publicaties van deze 

school bestaan uit talloze studies naar individuele kastelen, overzichten en de 

beschrijvingen van kasteelontwikkelingen op basis van militaire en architectonische 

aspecten van de hoofdburcht.
6
  

 Het culturalistische paragdigma - Een reactie op dit paradigma kwam pas in 1979. 

Coulson publiceerde een baanbrekend artikel waarin hij stelt dat niet ieder 

architectonisch aspect functioneel was, maar ook een symbolische waarde kon 

hebben.
7
 Pas na zijn overtuigende studie naar Bodiam castle, een kasteel dat vanuit het 

militair functionalistisch paradigma werd gezien als de ultieme eindfase van de 

defensieve bouwcyclus, kreeg Coulson meer aanhangers. De architectuur van dit 

kasteel bleek namelijk helemaal niet functioneel te zijn, maar juist uitsluitend te zijn 

aangebracht om de status van de bewoners te accentueren.
8
 Het concept van Coulson, 

dat sociale factoren de architectuur van een kasteel beïnvloed hebben, wordt de 

sociaalwetenschappelijke (culturalistische) aanpak genoemd. Deze aanpak domineerde 

vanaf 1990 de debatten in de Engelse kastelenkunde.
9
  

 Het landschappelijk paradigma - Zowel in de militair functionalistische school als in 

de culturalistische school is één aspect van het kasteel onderbelicht gebleven, namelijk 

de relatie tussen het kasteel en het omringende landschap. Pas aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw kwam er verandering in deze situatie door de publicatie van het 

baanbrekende onderzoek van Creighton uit Engeland.
10

 Geïnspireerd door recente 

ontwikkelingen in de landschapsgeschiedenis bekritiseerde Creigthon vooral de 

archeologie: “The widespread failure of archaeology to contextualize medieval castles 

within their landscapes is, to an extent, a reflection of a failure to exploit fully the 

variety of sources available”.
11

 Door interdisciplinair onderzoek te verrichten naar de 

context van een kasteel zouden veel meer aspecten kunnen worden onderzocht, 

namelijk: 

 locatiekeuze en de distributie van kastelen; 

 de rol van het kasteel als icoon in een landschap van status en symbolisme; 

 de rol van kastelen ten opzichte van landbezit;  

 kastelen en de verhouding tot geestelijke instanties; 

 kastelen en steden; 

 kastelen op het plattenland. 

                                                           
4
 Creighton 2005, 2. 

5
 Liddiard 2005, 1. 

6
 Creighton 2002, 226: e.g. Claassen 1970: Oman 1926 

7
 Coulson 1979; Liddiard 2005, 7. 

8
Johnsen 1999, 156-161. 

9
 Liddiard 2005,7. 

10
 Creighton 2002. 

11
 Creighton 2002, 225. 
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Ondanks de introductie van dit landschappelijk paradigma is de traditionele wijze van 

onderzoek in de kastelenkunde in Engeland nog altijd dominant.
12

  Nog steeds verschijnen er 

overzichtswerken waarin de ontwikkeling van de architectuur louter wordt gezien als een 

reeks van aanpassingen aan de wapenevolutie.
13

  

 

Duitsland heeft net als in Engeland de beschikking over een groot aantal kasteelruines en 

kastelen. Al in de twintigste eeuw onstond de Landesgeschichte, een historische benadering 

waarin de orgine van de middeleeuwse feodale staten en de ontwikkeling van deze territoria 

werden onderzocht.
14

 Kastelen spelen in deze benadering een belangrijke rol als centra van 

administratie en militaire steunpunten.
15

 Archeologisch onderzoek nam echter een 

ondergeschikte positie in.
16

 Tot 1970 was het burchtenonderzoek typologisch van aard.
17

  

Omsteeks 1980 veranderen de onderzoekszwaartepunten, hoewel het onderzoek naar de 

ontwikkelingen van architectonische vormen een essentieel onderdeel bleef. Deze omslag had 

vooral te maken met nieuw historisch en vooral archeologisch onderzoek waardoor veel meer 

informatie beschikbaar was gekomen. Met deze gegevens was het mogelijk om doelgericht de 

data te onderzoeken met betrekking tot de genese van de burcht.
18

 Dat leverde verschillende 

nieuwe inzichten op over de vroege burchten uit de Salische tijd, houten burchten als 

voorloper van de stenen burchten en de laatmiddeleeuwse burchten.
 19

 Daarnaast verschenen 

er ook meer thema-gerichte studies, namelijk:
 
 

 De burcht als kenniscentrum 

 De samenhang tussen burchten, ontginningen en landbouw 

  De relatie tussen burcht en stad 

  De relatie tussen burcht en voorburcht, territoriale ontwikkeling en de daarmee 

samenhangende burchtenpolitiek. 

 Het alledaagse leven op de burcht 

 De burcht als machtssymbool 

 De multifunctionaliteit van de burcht 

De verschillende thema’s komen ter sprake tijdens de jaarlijkse congressen van de Deutsche 

Burgenverein en de Wartenburg-Gesellschaft die elk jaar weer een ander thema behandelen.
20

 

 

In het Duitstalige spraakgebied mag ook de invloed van de Zwitserse kastelenkunde niet 

worden vergeten. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd in Zwitserland nauwelijks 

opgegraven. De Schweizerische Burgenverrein probeerde opgravingen te vermijden en gaf 

alleen opdracht voor restauraties. Na de tweede wereldoorlog veranderde de visie daarop 

mede dankzij de aanstelling van een nieuwe voorzitter, Hugo Schneider. Er kwam veel geld 

beschikbaar voor oudheidkundig bodemonderzoek waardoor tussen 1955 en 1995 vele 
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15
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opgravingen zijn verricht van hoge standaard die als voorbeelden voor Duitsland golden. Een 

belangrijke mijlpaal was de aanstelling van een leerstoel middeleeuwse archeologie aan de 

universiteit van Basel die werd bezet door Werner Meyer.
21

  De Zwitsere kastelenkunde heeft 

heden ten dage echter te kampen met sterke bezuiningen voor monumentenzorg en 

vergrijzing. Het beschikbare geld is primair bestemd voor noodopgravingen en na de 

pensioenering van Werner Meyer is geen vervanger aangesteld.
22

 

 

Château Gaillard  is een oorspronkelijk Frans initiatief.
23

 Toch is Frankrijk het moeilijkste 

land om inzicht te krijgen in de historografische ontwikkeling van de kastelenkunde. Dat 

komt omdat de Franse onderzoekers vooral op zichzelf zijn gericht. Ook zijn er de afgelopen 

jaren maar weinig Franse bijdragen geweest in Château Gaillard. 
24

 In het aangrenzende 

België heeft de verankering van de kastelenkunde als discipline pas in het midden van de 

twintigste eeuw plaats gevonden. Het onderzoek heeft zich vanaf die periode vooral gericht 

op de ontwikkeling van de verschillende burchttypen zondere diepere thema’s.
25

  

 

De ontwikkeling van de Scandinavische kastelenkunde verschilt per land. In IJsland zijn nooit 

kastelen gebouwd en in Finland en Noorwegen zijn maar een aantal kastelen. Finland bezit 

maar weinig kastelen. Pas in de dertiende eeuw werden door Zweedse bezetters op kleine 

schaal kastelen gebouwd. Daarbij komt nog dat de meeste van deze kastelen gerestaureerd 

zijn met ‘nieuwe’ materialen, zoals beton na de Tweede Wereldoorlog. Het is daarom lastig 

om ondezoek te verrichten, te meer omdat het bodemarchief tijdens deze restauraties voor een 

deel is vernietigd. Het aantal kasteelkundigen is bovendien zeer klein en hun onderzoek wordt 

niet ondersteund door universiteiten of andere onderzoeksinstanties. Kastelenkunde heeft zich 

daarom niet erg ontwikkeld in Finland.
26

 Een ander Scandinavisch land met weinig kastelen is 

Noorwegen. De eerste echte wetenschappelijke publicaties werden pas na de helft van de 

twintigste eeuw uitgegeven en hadden betrekking op de koningsburchten. Evenals Finland 

worden er maar weinig opgravingen verricht en zijn er ook maar weinig kasteelkundigen.
27

 

Zweden heeft veel meer kastelen en een onderzoekstraditie die al in de negentiende eeuw 

aanving, die vooral was gericht op de gebouwen en hun bouwgeschiedenis, het politieke 

belang en de historische en culturele context. Het probleem was echter dat de onderzoekers 

vaak een brede interesse hadden en zich niet specialiseerden in kastelenkunde. Dat veranderde 

in de loop van de twintigste eeuw toen middeleeuwse archeologie op universitair niveau werd 

uitgevoerd. Dat leverde nieuwe visies op over hoe een kasteel moest worden onderzocht, 

namelijk in interdisciplinair verband met als doel het machtslandschap te begrijpen. In 

Zweden worden tegenwoordig voldoende kastelen onderzocht, maar toch zijn er maar weinig 

kasteelkundigen omdat onderzoekers zich nog steeds op verschillende projecten richten.
28
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Denemarken kent in tegenstelling tot de andere Scandinavische landen wel een 

kasteelkundige onderzoekstraditie die begon bij Vilhelm La Cour en Hans Stiesdal. Zij 

karteerden omgrachte terreinen en ruïnes en beschreven de historische, geografische, 

economische en andere gelijksoortige kenmerken ervan.
29

 Sinds 1971 is middeleeuwse 

archeologie onderdeel van het universiteitsprogramma en worden in het kader daarvan ook 

kastelen onderzocht. Toch kan er net als in Zweden niet direct over een groep kasteelkundigen 

worden gesproken, want er zijn veel archeologen die slechts één kasteel hebben onderzocht en 

zich daarna niet specifiek in de kastelenkunde hebben gespecialiseerd.
30

  

 

Lange termijnontwikkeling van het kastelenonderzoek in Nederland 

 

De pioniersperiode: onderzoek naar kastelen tussen 1800-1945 – In tegenstelling tot de 

theoretische stromingen in Engeland zijn in Nederland geen duidelijke theoretische 

breuklijnen te onderscheiden. De fasering van de Nederlandse onderzoeksgeschiedenis kent 

een sterke relatie met ontwikkelingen in het monumentenbeleid. Interesse voor het 

Nederlandse kasteel ving aan in de negentiende eeuw en werd gekenmerkt door publicaties 

over de geschiedenis en architectuur van individuele kastelen en beschrijvende 

overzichtsbundels met prenten van kastelen en ruïnes.
31

 Erg wetenschappelijk van aard was 

deze fase nog niet, want aan de ontwikkeling van het kasteel zelf werd maar weinig aandacht 

besteed. De ondergrondse overblijfselen bleven in deze werken aanvankelijk buiten 

beschouwing.
32

 

 

Archeologisch onderzoek naar kastelen kreeg gestalte in de eerste helft van de twintigste 

eeuw, vooral omdat terreinen dreigden te verdwijnen voor nieuwbouwactiviteiten en er meer 

interesse was voor het oudheidkundig bodemonderzoek door de opkomst van archeologie als 

discipline.
33

 De interesse van de archeologen lag destijds echter bij andere tijdsvakken en 

archeologische culturen dan bij de materiële overblijfselen van Nederland na het jaar 1000. 

Het documenteren van deze bedreigde terreinen was in eerste instantie een morele plicht die 

ze als archeoloog hadden tegenover het cultureel erfgoed. Daarnaast heeft ook de tweede 

wereldoorlog bijgedragen aan de opgraving van enkele volmiddeleeuwse sites. Door de 

beperkte mogelijkheid om te reizen zochten de archeologen voor hun jaarlijkse 

veldwerkcampagnes locaties in de buurt van de universiteit.
34

 Aan het einde van de 

pioniersfase was de beschikbare informatie betreffende kastelen toegenomen, maar 

wetenschappelijke bundels over de ontwikkeling van het kasteel bleven schaars.
35
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Pre-Malta:1945- 2003 – Na de Tweede Wereldoorlog is een duidelijk breekpunt 

waarneembaar ten opzichte van het voorafgaande onderzoek.
36

 Dat kwam door de oprichting 

van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), een stichting die speciaal samengesteld was 

door het Nederlandse beheersinstituut om te pleiten voor het behoud van de Nederlandse 

kastelen.
37

 Dat zorgde voor een nadrukkelijkere plek voor het behoud van kastelen in de 

samenleving. Daarnaast is het ook door de inzet van de NKS dat kastelenkunde onder de 

aandacht bij de universiteiten werd gebracht. Cruciaal is de oprichting van een leerstoel voor 

kastelenkunde op het advies van de NKS 1966 aan de universiteit van Utrecht. Deze leerstoel 

werd bekleed door een belangrijke pionier van de Nederlandse kastelenkunde, prof.dr. Jaap 

Renaud (1911-2007), bijzonder hoogleraar kastelenkunde aan de Universiteit Utrecht tussen 

1965 en 1987.
38

 Hij was als één van de eerste Nederlandse onderzoekers ervan overtuigd dat 

het onderzoek naar kastelen breed moest worden aangepakt. Historisch, archeologisch, literair 

en typologisch onderzoek waren naar zijn mening vereist om een kasteel in zijn volle omvang, 

ontwikkeling en betekenis in zijn totaliteit te begrijpen.
39

 Hoewel Renaud in zijn colleges de 

ontwikkeling van het kasteel uitgebreid behandelde, is het nooit gekomen tot publicatie van 

het overzichtswerk, omdat hij het verzamelen van gegevens prefereerde boven het publiceren 

van al verzamelde gegevens.
40

 Ook in algemene zin veranderde de houding ten aanzien van 

het cultureel erfgoed. Sinds 1940 werkte men op rijksniveau aan een monumentenwet waarin 

het beleid tegenover het cultureel erfgoed geregeld was.
41

 Dit leidde tot meer bescherming en 

meer onderzoek naar het oudheidkundig bodemarchief. Tussen 1945 en 2003 zijn er daarom 

vele publicaties verschenen over individuele kasteelterreinen. Net als in de pioniersperiode 

verschenen ook vele overzichtsbundels.
42

 

 

Pogingen om de ontwikkeling van het Nederlandse kasteel in kaart te brengen waren echter 

een stuk kariger. Tussen het huidige toonaangevende werk over de ontwikkeling van het 

kasteel en het daarvoor daterende werk zit maar liefst 44 jaar verschil (1954-1996).
43

 Prof. 

drs. Hans Janssen, de opvolger van Jaap Renaud, waagde zich ter gelegenheid van het 

vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Kastelenstichting aan, om de ontwikkeling van het 

middeleeuwse kasteel te beschrijven.
44

 De dataset waarover Janssen beschikte had vooral 

betrekking op het uiterlijk van de hoofdburcht. Onderzoekers vonden dit gebouw vaak het 

belangrijkste onderdeel van het kasteel waardoor de onderzoeksstrategie zich altijd gericht 

heeft op het documenteren van de architectonische kenmerken ervan. De ontwikkeling van het 
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kasteel is daarom door Janssen op typologische wijze beschreven op basis van de vorm en 

functie van de hoofdburcht.  

 

Malta - Aan het begin van de eenentwintigste eeuw veranderende veel op het gebied van de 

archeologie en daarmee ook de kastelenkunde. Door de inwerking treding van het Verdrag 

van Malta in 2003 werd het wettelijk verplicht om archeologisch onderzoek te verrichten op 

een terrein dat verstoord gaat worden. Dat leidde tot een toename van beschikbare data. 

Behoud van archeologische resten staat als het mogelijk is voorop. Archeologie heeft hiermee 

ook een commercieel aspect gekregen, want de opgravingen worden veelal verricht door 

commerciële bureaus. Zij leveren een rapport af dat aan bepaalde kwaliteitseisen moet 

voldoen. Het samenbrengen van hun onderzoeksresultaten is de taak van de universitaire 

wereld. Tot nu toe heeft dit echter weinig weerklank gevonden. Dit leidt tot een zogenoemd 

rapportenkerkhof waarbij een overvloed aan informatie beschikbaar is waar vrijwel niets mee 

wordt gedaan.
45

  

 

Toch hebben er enkele vernieuwingen plaats gevonden in de kastelenkunde. Noomen heeft 

voor Friesland getracht om op basis van kaartmateriaal en historische bronnen de daar 

aanwezige stinzen te inventariseren en de machtsposities van hun eigenaren in kaart te 

brengen.
46

 Dit onderzoek wijkt daarmee af van de hiervoor geschetste onderzoekstraditie. Het 

combineert historische, landschappelijke en archeologische elementen om een meer integraal 

beeld te verkrijgen. Een tweede onderzoek met een meer integrale aanpak is het lopende 

promotieonderzoek van Van Doesburg naar de ontwikkeling van kastelen in het Kromme 

Rijngebied.
47

 Door middel van archeologische, historische en landschapshistorische gegevens 

te combineren schetst hij de ontwikkelingen van de kastelen in het ontginningsgebied 

Langebroek. Ook onderzoek naar de naaste omgeving van het terrein, een aspect dat tot op 

heden nauwelijks aan bod is gekomen, blijkt interessante nieuwe inzichten te bieden over de 

functie van de kastelen. Spiekhout besteedde in dit kader aandacht aan het voorkomen van een 

meervoudige omwalling en omgrachting rondom kasteelterreinen.
48

   

 

Het onderzoek naar burchten in het Gorecht 

 

Het oudheidkundige begin – Ubbo Emmius, de eerste geschiedenisschrijver die zich bezig 

hield met de geschiedenis van Groningen, schreef in de zestiende eeuw al over de burchten 

van het Gorecht. Zijn werk diende als uitgangspunt voor de negentiende-eeuwse 

oudheidkundige interesse in kastelen in deze streek.
49

 Een strikte scheiding tussen 

archeologie, historische geografie en geschiedenis werd toen nog niet gemaakt; de eerste twee 

disciplines stonden zelfs nog in de kinderschoenen. Al in de eerste helft van de negentiende 

eeuw vervaardigde de historicus Hora Siccema een kaart met daarop kasteelterreinen langs de 
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Hunze.
50

 Ook trachtten de oudheidkundigen Feith en Stratingh de mysteriën van de 

middeleeuwse geschreven bronnen te ontrafelen. Zij zochten met succes naar de locatie van 

kasteelterreinen die zij vermeld zagen in middeleeuwse bronnen. Het gevolg was dat de 

gevonden kasteelterreinen soms ten onrechte in verband werden gebracht met kastelen die in 

historische bronnen genoemd werden. 

 

De oudheidkundige Janssen werd in eerste instantie niet gedreven door de drang om historisch 

bekende burchten te lokaliseren, maar door interesse in oudheidkundige relicten uit allerlei 

perioden die in het landschap zichtbaar waren te bestuderen.
51

 Tijdens zijn rondreis door 

Drenthe en een deel van Groningen in het jaar 1846 stuitte hij op de overblijfselen van het 

Bolwerk bij Noordlaren, een kasteelterrein met een meervoudige omwalling en omgrachting. 

Hij wilde deze veldwaarneming koppelen aan historische bronnen en liet zich daarbij 

adviseren door de toenmalige archivarissen van Groningen, Feith en Magnin. De eerste 

stappen tot oudheidkundig bodemonderzoek naar een kasteelterrein werden genomen tijdens 

de aanleg van de Groningse wijk De Hoogte. Men sneed de funderingen van het vermeende 

Cortinghuis aan en legde dit op tekening vast.
52

 

  

De bijdrage van de luchtfotografie - Door de opkomst van de luchtfotografie in de jaren dertig 

van de twintigste eeuw werden meer kasteelcomplexen in het Gorecht ontdekt. Een 

belangrijke rol in het opsporen van archeologische vindplaatsen, inclusief kasteelterreinen, 

vervulde de cartograaf Von Freitag Drabbe. Voor zijn werk was hij afhankelijk van de 

bestudering van luchtfoto’s. Een onbedoeld gevolg was dat ook restanten van grachten, 

wallen en verhogingen door hem waargenomen werden op luchtfoto’s, zo ook Wolfsbarge en 

het Bolwerk.
53

 Minder bekend is dat Von Freitag Drabbe voor geheel Nederland en een deel 

van Duitsland en België op basis van luchtfoto’s een historisch-hydrologische reconstructie 

(‘natte plekken kaart’) heeft gemaakt.
54

 Ook grachten, indien zichtbaar, zijn op deze kaarten 

aangegeven. Een archeologische analyse van deze kaarten is tot dusver grotendeels 

achterwege gebleven. 

 

In de tweede helft van de 20
ste

 eeuw herleefde de interesse in de Gorechtse burchten, dankzij 

het onderzoek van de rechter en amateurhistoricus Gerrit Overdiep die zelf jarenlang op het 

middeleeuwse steenhuis Ter Hansouwe bij Peize woonde.
55

 Op basis van historische bronnen 

zoals de dertiende-eeuwse Narracio trachtte hij net zo als zijn negentiende-eeuwse 

voorgangers burchten op te sporen. Zo werd door hem het Bolwerk herontdekt en bestempeld 

als het dertiende-eeuwse Mitspete. Ook de mogelijke locatie van de burcht van prefect Egbert 

bij Glimmen werd aangestipt. Daarnaast publiceerde Overdiep nieuw beeldmateriaal van de 

Gronenburg en Selwerd.
56
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De opkomst en ontwikkeling van de archeologie van de volle en late middeleeuwen in het 

onderzoeksgebied- De archeologie van de volle en late middeleeuwen stond niet bovenaan het 

verlanglijstje van de archeologen van het voormalige Biologisch-Archeologisch Instituut 

(BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen. In de eerste helft van de twintigste eeuw is het 

vooral de Groningse hoogleraar archeologie A.E. van Giffen die enkele belangrijke 

middeleeuwse opgravingen heeft verricht, zoals de opgravingen van de cisterciënzer kloosters 

Klaarkamp (Groningen) en Aduard (Friesland).
57

 Het is dan ook Van Giffen die in 1940 voor 

het eerst in aanraking kwam met een opgraving op het terrein van een Gorechtse burcht, 

namelijk de Gronenburg. Het daadwerkelijke kasteel van diezelfde Gronenburg werd in 1960 

opgegraven onder leiding van prof.dr. H.T. Waterbolk. Het terrein dreigde te verdwijnen door 

de aanleg van de Finse haven. Tot publicatie van de opgraving is men destijds niet gekomen. 

 

In de jaren zeventig kwam er verandering door de komst van de historicus dr. J. Boersma bij 

het voormalige BAI. Boersma was in dubbelfunctie bij zowel het Groninger Museum als het 

Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Eén van zijn 

belangrijkste wapenfeiten is zijn betrokkenheid bij de opgraving van het prefectenhof op het 

Martinikerkhof.
58

 In de jaren tachtig was de interesse in de middeleeuwse burchten 

toegenomen. Zo werd door Groenendijk een vermeende dertiende-eeuwse burcht met een 

meervoudige omgrachting bij Wolfsbarge opgegraven. Eind jaren tachtig werd het steenhuis 

dertiende-eeuwse Elba volledig blootgelegd.
59

 In de jaren negentig werd kasteel Selwerd 

grotendeels niet-destructief onderzocht.
60

 Van belang bij deze opgravingen was de oprichting 

van Stichting Monument en Materiaal in 1983 en het opzetten van een gemeentelijke 

archeologische dienst in Groningen.
61

 De opgraving van een steenhuis bij de Zernikelaan eind 

jaren negentig is de eerste kasteelsite in het onderzoeksgebied die op basis van de wetgeving 

gebaseerd op het Verdrag van Malta is opgegraven.
 62

 

 

De opkomst van de landschapsgeschiedenis en hernieuwde interesse in de Gronenburg - Het 

gebruik van kaartmateriaal en luchtfoto’s in relatie tot archeologische sites en historische 

bronnen was al door verschillende onderzoekers toegepast. Het was echter de toenmalige 

stadsarchivaris van Groningen, J. van den Broek, die een uitgebreide historisch-geografische 

studie in 2007 wist te publiceren over allerlei facetten van het middeleeuwse Gorecht.
63

 Ook 

de ligging van de kasteelterreinen vormde een essentieel onderdeel van zijn studie. 

Kronieken, oorkonden en kaartmateriaal vormden de belangrijkste bouwstenen voor zijn 

indrukwekkende studie Groningen, een stad apart. In 2011 publiceerde Van den Broek het 

boek Een kronkelend verleden over de waterstaatgeschiedenis van Groningen waarin de 
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strategische ligging van burchten langs waterwegen aan bod kwam.
64

 Vanuit de archeologie is 

echter nooit ingehaakt op de door Van den Broek opgeworpen bevindingen en hypothesen 

over de ligging van de Gorechtse burchten.  

 

Eén specifieke burcht is punt van discussie geweest in het tijdschrift Stad en Lande, namelijk 

de Gronenburg. De journalist Perton publiceerde in 2011 een artikel over de Gronenburg 

gebaseerd op krantenartikelen, waarin hij de achtergrond van de burcht trachtte te schetsen.
65

  

Amateurhistoricus Iwesma heeft in 2012 een samenvattende geschiedenis over de burcht 

beschreven en heeft daarbij ook aandacht besteed aan de strategische ligging. Een struikelblok 

voor zowel Iwesma als Perton was dat de opgravingsresultaten van deze burcht nooit waren 

gepubliceerd.
66

  

 

1.3 Theoretisch kader 

 

Definitie van een kasteel 

 

In zijn in 1996 opgestelde kasteeltypologie van Nederland werd een kasteel door Janssen als 

volgt gedefinieerd: 

 

‘Een kasteel is een middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en 

bewoonbaarheid combineert, door het verschaffen van woonruimte en verdedigbaarheid aan 

een beperkte groep mensen, variërend van een adellijke familie met een paar dienaren tot een 

kleine hofhouding en een militair garnizoen tot een maximum van ongeveer 50 personen. 

Essentieel hierbij is dat deze groep mensen in een afhankelijkheidsrelatie staat tot één 

persoon of instelling.’
 67

  

 

Deze defintie, die in dit onderzoek zal worden gebruikt, slaat op een gebouw dat nog steeds 

bewoonbaar is. We spreken over een ruïne wanneer er nog wel muurresten boven de grond 

staan, maar het niet meer een gebouw is dat nog bewoond zou kunnen worden. Een 

archeologisch kasteelterrein is een terrein waar de resten van een kasteel onder de grond 

liggen. Juist bij deze laatste groep is het problematisch om vast stellen of er sprake is geweest 

van adellijke bewoning. Het is dan namelijk niet duidelijk of het terrein in de middeleeuwen 

de functie van kasteel vervulde. Zou in dit verslag de term versterking in plaats van kasteel 

worden gehanteerd voor de te onderzoeken complexen dan wordt de dataset onoverzichtelijk 

groot.
68

 Versterkte kerken en kloosters en de middeleeuwse verdedigingswerken van de stad 

zouden dan ook in dit onderzoek moeten worden opgenomen. 

 

Verschijningsvormen van een kasteel 

 

                                                           
64

 Van den Broek 2012. 
65

 Perton 2011. 
66

 Perton 2011; Iwesma 2012. 
67

 Janssen 1996, 16. 
68

 In tegenstelling tot adellijke bewoning kan het verdedigende element vaak wel vastgesteld worden. 
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Het middeleeuwse kasteel kan een groot terrein omvatten met verschillende gebouwen en 

omringende verdedigingswerken. Het belangrijkste element was de hoofdburcht. Vaak lag in 

de buurt van de hoofdburcht een voorburchtterrein en soms ook een poortgebouw. De 

verdediging rondom de burcht kon variëren van een eenvoudige gracht of greppel tot een 

complex meervoudig wallen- en grachtensysteem. De vormuitdrukking in de architectuur en 

de omringende verdedigingswerken is gedurende de volle en late middeleeuwen vooral 

beïnvloed door de ontwikkeling in de oorlogsvoering, daarnaast ook door andere factoren 

zoals de sociale status van de kasteeleigenaar.
69

 

 

Janssen heeft voor Nederland een kasteeltypologie met bijpassende chronologie opgesteld.
70

 

Zijn indeling is gebaseerd op basis van architectonische kenmerken van de hoofdburcht in 

relatie tot de status van de bouwheer (tabel 1). 

                                                           
69

 McNeill 1996, 15, 87. 
70

 Janssen 1996. 
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Kasteeltype Status bouwheer Concept in 

gebruik 

Versterkte vorstelijke residenties Vorsten 1050-1250 

   

Residenties: zaalbouwen Kleine dynasten 1050-1150 

Residenties: donjons Kleine dynasten 1150-1250 

   

Mottekastelen: zeer hoog (6-10 m) Landsheren, hoge adel en lage 

adel 

1000-1200 

Mottekastelen: lager (3-4 m) Landsheren, hoge adel en lage 

adel 

1150-1250 

   

Ronde en veelhoekige kastelen Landsheren, hoge adel 1150-1350 

   

Vierkante kastelen Landsheren, hoge adel Vanaf 1275 

   

Woon/zaaltorenkastelen: woontorens Lage adel 1225-1500 

Woon/zaaltorenkastelen: zaaltorens Lage adel 1250-1350 

Woon/zaaltorenkastelen: compacte 

zaaltorenkastelen 

Lage adel 1350-1425 

Tabel 1. Typologische classificatie volgens Janssen (1996). 

 

Los van deze indeling beschrijft hij ook nog houten moerasburchten. De term ‘houten 

moerasburcht’ heeft betrekking op een houten toren die gelegen is in een ontoegankelijk 

moeras, meestal in een meander van een rivier. Dergelijke burchten kunnen vaak gerelateerd 

worden aan ontginningssituaties. Naast complexen die de term ‘kasteel’ dragen zijn er ook 

nog de zogenaamde moated sites, dat zijn terreinen met een gracht van tenminste vijf meter 

breed waarbinnen onverdedigbare woongebouwen hebben gestaan. Een onverdedigbaar 

woongebouw heeft een muurdikte die minder is dan 60 cm dik.
71

 Een gracht is echter vaak 

een kenmerk voor een residentie van een adellijk persoon.  

 

Kastelen en landschap 

 

Als reactie op de objectgerichte architectuurstudies die de Nederlandse kastelenkunde 

domineren zal de bredere context van het kasteel worden onderzocht door middel van een 

interdisciplinaire landschapsbenadering. Het concept is ontleend aan het werk van 

Creighton:“The interrelationship between any given castle and its surroundings can 

essentially be understood from two perspectives: the impact of the landscape on the castle, 

and the impact of the castle on the landscape.”
72

 Daarmee bedoelt hij dat de locatiekeuze van 

                                                           
71

 Janssen 1996, 16. De maat is gebaseerd op de eisen die aan een kasteel gesteld worden in historische bronnen 

uit de veertiende eeuw. 
72

 Creighton 2002, 3. 
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een kasteel enerzijds werd beïnvloed door de al natuurlijke en antropogene landschappelijke 

situering. Anderzijds werd juist door de bouw van een kasteel het omliggende landschap 

beïnvloed. Deze verhoudingen kunnen op de volgende wijze voorkomen: 

 De situering en de ruimtelijke distributie: wanneer de locatiekeuze van een kasteel op 

lokaal of regionaal niveau wordt onderzocht zullen er bepaalde kenmerken worden 

ontdekt. Een strategische verklaring voor de locatiekeuze is vaak voor de hand 

liggend, maar ook andere mogelijkheden moeten in overweging worden genomen. Het 

gaat om kenmerken als de levensvatbaarheid van het kasteel als centrum van 

landbezit, zichtbaarheid en esthetische kwaliteiten. Tot nu is het concept achter de 

kastelendistributie nog onduidelijk omdat er veel onzekerheid bestaat over de 

gebruiksduur en datering van veel complexen.
73

  

 Het kasteel als icoon: de verschijningsvorm van kastelen als uiting van elitestructuren 

die de beeldvorming van het landschap rondom het kasteel van tijdgenoten 

beïnvloede.
74

 

 Kastelen als centrum van landbezit: De verspreiding van kastelen in een landschap kan 

afhankelijk zijn van de ligging van landbezit en de economische potentie ervan. 

 De verhouding tussen kasteel en de geestelijke structuren. Veel kasteelheren en 

families uiten hun macht door patron te zijn van een kerk of klooster. Door hierin geld 

te investeren drukten ze hun stempel op het landschap. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid dat kapellen bij kastelen uiteindelijk uitgroeiden tot een parochiekerk.
75

 

 De relatie tussen kastelen en de steden. Bij sommige kastelen onstond een stad en bij 

sommige steden werd een kasteel gebouwd. In al deze gevallen gaat het om kastelen 

met een hoge status.
76

   

 Kastelen op het platteland: kastelen waren op het platteland onderdeel van een lokaal 

en regionaal nederzettingspatroon, maar aan de andere kant bezaten ze kenmerken die 

boven dit patroon stonden. Vaak hadden de kastelen een domeinfunctie. Indien ze bij 

of in een dorp lagen bemoeiden de kasteelheren zich met de inrichting van de 

nederzetting. Soms waren de kastelen gelegen op een centrale plek binnen de 

nederzetting of waren zij gelegen op een locatie waarbij ze de gemeenschap konden 

controleren. Ook waren sommige kastelen juist bedoeld als geissoleerde heerschappen. 

Al deze patronen en processen moeten niet worden gezien als geïssoleerde 

verschijnselen, maar als spelers in een wijdere context van regionale economiën en 

landschappen.
77

 

 

De door Creighton geschetste verhoudingen tussen kastelen en hun omgeving hebben echter 

één nadeel: ze zijn uitsluitend gebaseerd op onderzoek naar Engelse kastelen. Kastelenbouw 

kwam daar al in de elfde eeuw in zwang, terwijl in het Gorecht pas aan het einde van de 

twaalfde eeuw voor het eerst kastelen werden gebouwd. In hoeverre zijn veronderstelde 

verhoudingen opgaan voor het onderzoeksgebied zal deze scriptie uitwijzen. Ook moet 

                                                           
73

 Creighton 2002, 64. 
74

 Creigthon 2002, 87-88. 
75

 Creighton 2002, 131-132. 
76

 Creighton 2002, 173. 
77

 Creigthon 2002, 222. 
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rekening worden gehouden dat Creighton nog lang niet alle potenties heeft onderzocht, 

aangezien zijn werk het eerste boek in de Engelse literatuur is dat dieper ingaat op de relatie 

tussen kastelen en landschap.
78

 

 

De benadering die door Van Doesburg wordt gebruikt voor het Kromme Rijngebied is het 

tweede relevante onderzoek.
79

 Door de archeologische, iconografische, historische en 

landschapshistorische bronnen met elkaar te combineren is van het Langebroek gebied de 

ontwikkeling van de kastelen onderzocht. Dit heeft verschillende resultaten opgeleverd 

betreffende de ruimtelijke distributie van kastelen, de locatiekeuze, de eigenaren, de 

verhouding tussen ontginningen ten opzicht van domeinen en kastelen, de morfologie van de 

kastelen en de functie ervan. De kastelen in Langebroek kunnen worden omschreven als een 

kastelenlandschap. In dit onderzoek wordt een kastelenlandschap als volgt gedefinieerd en 

gehanteerd: 

 

Een kastelenlandschap is een regionale verzameling van kastelen en versterkingen die 

landschappelijk, morfologisch en functioneel een onderlinge samenhang vertonen. 
80

 

 

Het begrip regionaal kan op verschillende manieren worden afgebakend. In het geval van het 

Langebroeker kastelenlandschap gaat het om een afbakening die is gebaseerd op de 

ontginningen. In het geval van het Gorecht gaat het om een territoriaal gebied. Of de 

hierboven geformuleerde definitie voor het Gorecht stand houdt zal worden onderzocht. 

 

Kasteelontwikkeling in een territorium 

 

De theorie- Janssen heeft op basis van de Duitse studies naar Geschichtlandschaffen een 

model opgesteld voor de kastelenontwikkeling van de wereldlijke feodale staten in het West-

Duitse middeleeuwse keizerrijk waarin drie opeenvolgende stadia kunnen worden 

onderscheiden: 

1. De Stammburgen (elfde-twaalfde eeuw): in dit stadium werden kastelen gebouwd door 

vroege dynasten in het centrum van hun bezittingen. Deze kastelen vormden de 

militaire en administratieve basis van hun machtszetel en de naam ervan was 

verbonden aan de dynastie en het territorium. 

 

2. De grenskastelen (dertiende eeuw): om het ontwikkelende territorium te beschutten 

tegen aanvallen lieten de dynasten aan de grenszônes van hun bezit burchten bouwen. 

 

3. Kastelen in een vol ontwikkeld territorium (veertiende-vijftiende eeuw): deze kastelen 

moesten vooral administratieve taken verrichten.
 81

 

                                                           
78

 Creigthon 2002, 224-225. 
79

 Van Doesburg 2012. 
80

 De term versterking wordt in deze definite gebruikt omdat het niet altijd duidelijk is voor middeleeuwse 

complexen of  er ook adellijke bewoning was. 
81

 Janssen 1976, 137,  Faber 1978. 
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Figuur 1. Model van de ontwikkeling van een territorium van een feodale prins in het 

westen van het Duitse rijk in de volle middeleeuwen. De rode cirkel symboliseert het 

territorium. Bron: Gebaseerd op de theorie van Janssen 1976,137. 

 

De theorie voor het bisschoppelijk territorium- Het Gorecht ligt in het territorium van de 

bisschop van Utrecht. Omdat het model voor de ontwikkeling van territoria van feodale 

prinsen afhankelijk is van erfelijkheid is het niet geheel toepasbaar op een bisschoppelijk 

territorium. Een bisschop kan uiteraard geen Stammburg bezitten omdat hij geen dynastie kan 

vestigen. Ook kristaliseerde het bisschoppelijk territorium zich al eerder uit dan dat van de 

territoriale prinsen omdat  de bisschop in het kader van de rijkskerkenpolitiek veel 

leengoederen ontving in de tiende en elfde eeuw. Na 1122 veranderde de situatie omdat de 

Duitse koning niet meer de bisschoppen kon benoemen. Deze taak werd voortaan verricht 

door klerken uit het diocees. De naburige prinsen hadden veel invloed op deze benoemingen 

en een bisschop moest andere kandidaten afkopen. Dat leverde zware schulden en territoriale 

consessies op. Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw werd in het bisschoppelijk 
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territorium een defensieve politiek beoefend terwijl de naburige feodale staten van wereldlijke 

heersers juist hun macht probeerden te consolideren.
82

  

 

De ruimtelijke ontwikkeling van het bisschoppelijke territorium verliep in verhouding tot de 

terratoria van de feodale prinsen anders. Het territorium van de bisschop vormde geen 

eenheid, maar was verdeeld in twee verschillende gebieden, het Sticht en het Oversticht. Het 

centrum van de macht, castellum Utrecht, lag in het Sticht. Het Oversticht bezat echter geen 

landsheerlijke kern. Vanaf het einde van de elfde eeuw tot de tweede helft van de twaalfde 

eeuw liet de bisschop tijdelijke versterkingen bouwen om de ontwikkeling van het territorium 

te ondersteunen. Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw werden op de grenzen burchten 

gebouwd om het territorium veilig te stellen. Tijdens de dertiende eeuw is het bisdom door 

interne en externe kwesties verzwakt, zodat de administratieve taak die kastelen zouden 

krijgen in geval van een feodale prins langzaam op gang kwam. De voltooiing van het 

territorium vond plaats tussen 1350 en 1450 met steun van de in het territorium gelegen 

steden.
83

 

 

 

                                                           
82

 Janssen 1976, 138. 
83

 Janssen 1976, 157. 
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Figuur 2. De ontwikkeling van de kastelen in het bisschoppelijk territorium, dat 

verdeeld was in het Sticht en het Oversticht. Deze twee gebieden waren niet met elkaar 

verbonden. In het Oversticht ontbrak daarom de centrale ligging van een 

machtscentrum. De rode circkels aan de linkerkant symboliseren de ontwikkelingen in 
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het Sticht en de cirkels aan de rechterkant de ontwikkelingen in het Oversticht. Bron: 

Gebaseerd op de theorie van Janssen 1976, 158. 
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1.4 Probleemstelling 

 

Kennislacunes 

 

De Nederlandse kastelenkunde heeft te kampen met verschillende problemen: 

 Ondanks dat er talloze archeologische, bouwhistorische, geschiedkundige en 

kunsthistorische publicaties over één of meer aspecten van het kasteel zijn verschenen 

sinds de professionalisering van de kastelenkunde, ontbreken grotendeels publicaties 

die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kasteel. 

 De studies die zijn gewijd aan de ontwikkeling van het kasteel hebben voornamelijk 

betrekking op de militaire en architectonische studies naar de hoofburcht. 

 Omdat de beschikbare data vooral bestaat uit onderzoek naar de hoofdburcht is het in 

veel gevallen niet duidelijk wat rondom het kasteel lag. Niet alle functies van het 

middeleeuwse kasteel kunnen daarom worden onderzocht met de huidige stand van 

kennis. 

 Historisch onderzoek heeft vooral betrekking op de geassocïeerde heraldiek en de 

lokale machtpositie van het kasteel in de middeleeuwen en niet op de bredere socio-

economische en politieke geschiedenis. 

 Hoewel het doel van de kastelenkunde is om een zo integraal mogelijk beeld van het 

fenomeen kasteel te krijgen is tot op heden een landschappelijke aanpak in het 

Nederlands onderzoek nauwelijks toegepast. 

Concluderend, de Nederlandse onderzoeksaanpak naar kastelen is weinig bekritiseerd en op 

het gebied van theorievorming zijn nauwelijks nieuwe benaderingen geïntroduceerd. Indien 

we het fenomeen kasteel daadwerkelijk willen begrijpen is het belangrijk om ook andere 

aspecten ervan te bestuderen. Daarvoor is een meer integrale aanpak noodzakelijk waarin 

naast archeologische, historische en architectonische aspecten ook het landschap een meer 

nadrukkelijke plek krijgt. Een dergelijk onderzoek is het antwoord op de door Creighton 

geponeerde uitdaging om bij te dragen aan een landschappelijke kijk op kastelenonderzoek. 

’A further potentially fruitful avenue for future research is the analysis of castle sites within 

large areas of territory.’
84

 Het Gorecht, als klein maar zeer gevarieerd territorium, is daarom 

een geschikt gebied voor een landschappelijke analyse. 

 

In het onderzoeksgebied is de kennislacune nog groter: 

 Een duidelijk overzicht van alle Gorechtse kastelen ontbreekt tot op heden. 

 Kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines is grotendeels achterwege 

gebleven waardoor de beschikbare publicaties bestaan uit losse rapporten en artikelen 

zonder enige cohesie. Alleen de studie van Van den Broek bevat een nieuwe 

invalshoek die kastelen in hun bredere context plaatst.  

 Onderzoekers zoals Feith en Overdiep hebben kasteelterreinen opgespoord en deze 

gekoppeld aan historische bronnen. Deze koppeling is vrijwel nooit betwist door 

andere onderzoekers: archeologen hebben de beweringen in verschillende publicaties 

overgenomen.  

                                                           
84

 Creighton 2002, 226. 
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 Archeologisch onderzoek niet altijd gepubliceerd en soms niet eens verricht.  

De kastelenkunde in het onderzoekgebied is vooral gericht op noodopgravingen van 

individuele kasteelterreinen. Historisch-geografisch onderzoek naar kastelen in het Gorecht is 

op het onderzoek van Van den Broek na, nog nauwelijks van de grond gekomen. Uit dit alles 

kunnen we concluderen dat een samenhangend interdisciplinair overzicht van de ligging, 

ontwikkeling en verschijningsvormen van de kastelen in het Gorecht tot dusverre ontbreekt.  

 

Wel pleiten sommige onderzoekers voor een meer interdisciplinaire benadering, waarbij 

disciplines elkaar enerzijds versterken, anderzijds ook het debat met elkaar aangaan. Zo stelt 

Kortekaas naar aanleiding van onderzoek naar twee kasteelterreinen in het gebied Selwerd het 

volgende: ‘Juist de combinatie van archeologische gegevens en schriftelijke bronnen kunnen 

in de toekomst tot een oplossing leiden.’
85

 Dat ook de combinatie tussen historisch en 

landschappelijk onderzoek van belang is, blijkt uit de studies van Van den Broek.
86

 De 

situering van de al bekende burchten lijkt iets te maken te hebben met de ligging van grenzen 

en het controleren van de infrastructuur. Een gedetailleerde landschappelijke studie zou meer 

inzicht kunnen bieden in de locatiekeuze van het kasteel. 

 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

De onderzoeksvraag ‘Wat beïnvloedde de locatiekeuze voor de bouw van een kasteel en hoe 

beïnvloedde het kasteel zijn omgeving?’ zou in het nabije verleden van de Nederlandse 

kastelenkunde beantwoord zijn met een louter strategische verklaring voor de situering van 

een kasteel. Echter, deze strategische situering is één van de vele functies die een kasteel kon 

hebben. Door onderzoek te verrichten in een territorium en zoveel mogelijk bronnen proberen 

aan te snijden om een meer integraal en interdisciplinair beeld van ‘het kasteel’ te verkrijgen, 

kunnen deze verschillende functies worden ontdekt. Zeker in een gebied waar de archeologie 

sterk aangetast is door post-depositionele processen biedt een dergelijke integrale aanpak de 

mogelijkheid om een completer verhaal van het fenomeen kasteel te vertellen. 

 

Het doel van het hier gepresenteerde scriptieonderzoek is om op basis van een 

interdisciplinaire verbinding van archeologische, historische, architectuurhistorische en 

landschappelijke bronnen en methoden de locatie van kastelen in het Gorecht te verklaren. De 

landschappelijke aanpak vormt hierbij in theoretisch en methodologisch opzicht het 

vertrekpunt. Vanuit een theoretisch oogpunt zou een dergelijke aanpak niet alleen kunnen 

bijdragen aan een beter begrip van de kasteelontwikkeling in het Gorecht, maar ook aan de 

theorievorming over de relatie tussen kasteel en landschap in bredere zin.  

 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: Wat is de samenhang tussen de 

historische functie, ruimtelijke verschijningsvorm en landschappelijke ligging van de kastelen 

in het Gorecht tussen de opkomst en de ondergang van de burggraven van Groningen (ca. 

1150 – ca. 1350 AD)? 

                                                           
85
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Om deze probleemstelling te operationaliseren is het onderzoek in vijf onderzoeksthema’s 

verdeeld, die elk hun eigen onderzoeksvraag kennen: 

 

Onderzoeksthema A: De kastelen in het middeleeuwse Gorecht 

 

Onderzoeksvraag 1: Welke kastelen kwamen precies voor in het Gorecht tijdens de volle 

middeleeuwen en welke verschijningsvorm kenden deze kastelen volgens de beschikbare 

archeologische, iconografische en historische gegevens? (uitgewerkt in hoofdstuk 2) 

1a Hoe moeten de materiële overblijfselen en de historische kennis van kastelen in het 

Gorecht worden geclassificeerd? 

1b Wat is de stand van kennis van de Gorechtse kasteelterreinen? 

1c Wat zijn de morfologische kenmerken van kastelen in het Gorecht? 

1d Wat zijn de historische kenmerken van kastelen in het Gorecht? 

  

 

Onderzoeksthema B: De landschappelijke ligging van de kastelen in het middeleeuwse 

Gorecht 

 

Onderzoeksvraag 2: Hoe zag het landschap van het Gorecht er bij benadering uit tijdens de 

volle middeleeuwen? (uitgewerkt in hoofdstuk 3) 

Deelvragen: 

2a Welke landschappen kwamen er in het Gorecht voor in de periode 1139-1350? 

2b Hoe verliepen de waterwegen in de volle middeleeuwen? 

2c Welk gebied behoorde tot het Gorecht in de volle middeleeuwen? 

2d Hoe zag het wegennetwerk in het Gorecht er in de volle middeleeuwen uit? 

2e Welke verschillende landschapstypen kwamen er in het volmiddeleeuwse Gorecht voor? 

 

Onderzoeksvraag 3: Welke landschappelijke ligging hadden de onderzochte kastelen in het 

middeleeuwse Gorecht? (uitgewerkt in hoofdstuk 4) 

Deelvragen: 

3a Wat zijn de landschappelijke kenmerken van de Gorechtse burchten? 

3a Hoe verhoudt de ruimtelijke spreiding van kasteelterreinen zich tot de reconstructie van 

het volmiddeleeuwse Gorecht?  

3b Is er een landschappelijke verklaring voor het ruimtelijke patroon? 

3c Hoe verhoudt de ligging van een kasteelterrein zich ten opzichte van het omringende 

landschap op lokaal niveau?  

 

Onderzoeksthema C: De historische functie van de kastelen in het middeleeuwse 

Gorecht 

 

Onderzoeksvraag 4: Welke machtsposities hadden de bewoners van de kastelen in het 

middeleeuwse Gorecht en hoe valt deze rol af te lezen aan hun verschijningsvorm en 

landschappelijke ligging? (uitgewerkt in hoofdstuk 5) 
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Deelvragen: 

4a: Hoe ontwikkelde het Gorecht territorium zich in politiek, bestuurlijk en militair opzicht 

tussen 1139 en 1350? 

4b: Hoe verhield de Gorechtse adel zich ten opzichte van de middeleeuwse samenleving? 

 4d: Wat was de status van de kastelen en hun bewoners volgens historische bronnen? 

4d: Is de ligging van een kasteel te koppelen aan een leengoed of domein? 

 

Onderzoeksthema D: Detailstudie Gronenburg 

 

Onderzoeksvraag 5: Wat is de verschijningsvorm van de Gronenburg en wat voor 

ontwikkelingen heeft deze verschijningsvorm doorgemaakt? (uitgewerkt in hoofdstuk 6) 

 

Onderzoeksthema E: Synthese 

 

Onderzoeksvraag 6: Hoe verhouden de bevindingen over de Gorechtse burchten zich ten op 

zichte van de ontwikkeling van landschappelijke theorievorming over kastelenlandschappen? 

(Uitgewerkt in hoofdstuk 7) 

 

6a: Wat is de potentie van Creighton’s theoriën over de verhoudingen tussen kastelen en het 

landschap in het Gorecht? 

6b: Hoe verhoudt de ruimtelijke verspreiding van kastelen zich ten opzichte van de historische 

ontwikkelingen in het territorium? 

6c: Is de term kastelenlandschap toepasbaar voor het Gorecht territorium? 

6d: Kan op basis van de onderzoeksresultaten een verklarend en eventueel voorspellend 

model worden opgesteld betreffende de locatiekeuze van de Gorechtse kastelen?’ 

 

1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 

 

Kastelenkunde is een interdisciplinaire wetenschap. Om zo veel mogelijk informatie te 

verschaffen over het kasteel in kwestie worden, indien voor handen, archeologische, 

historische, iconografische, architectonische en landschaps-historische bronnen gebruikt. In 

het Gorecht zijn geen iconografische en archectonische bronnen bewaard gebleven. De 

overige disciplines worden hieronder toegelicht. Welke bronnen zijn beschikbaar, wat voor 

onderzoeksmethoden moeten worden gebruikt en wat voor kantekeningen moeten bij het 

gebruik van het bronmateriaal gemaakt worden gemaakt? 

 

Archeologie 

 

Onderzoeksmethoden- Voordat de wet van Malta werd ingevoerd werden kastelen meestal 

opgegraven omdat zij plaats moesten maken voor nieuwbouwactiviteiten. Wegens tijdgebrek 

werd in dergelijke situaties vooral gekeken naar het middenterrein, dat is het terrein waar de 

eigenlijke burcht heeft gestaan.
87

 Na de invoering van Malta stond behoud voorop, waardoor 
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het archeologisch veldwerk een meer niet-destructief karakter kreeg. Deze verschuiving 

betekende ook een verandering in de te gebruiken veldwerkmethodes en het daaraan 

verbonden  resultaat. De volgende opgravingsmethoden kunnen worden onderscheiden: 

 Booronderzoek (door middel van een grondboor informatie verkrijgen over de locatie 

van de archeologische resten) 

 Geofysische onderzoeksmethoden (elektrisch weerstandsonderzoek, 

grondradaronderzoek, magnetometrisch onderzoek, elektromagnetisch onderzoek). 
88

 

 Proefsleuven: Hierbij worden ‘kijkgaten’ gemaakt op een terrein om zoveel mogelijk 

informatie te vergaren over de bodemopbouw, sporen en structuren en de 

daarbijbehorende ouderdom. 

 Definiteve opgraving: een grootschalige opgraving met als doel zoveel mogelijk 

informatie te verzamelen over de site. 

Het booronderzoek, het geofysische onderzoek en het proefsleuvenonderzoek zijn er allen op 

gericht om zo weinig mogelijk van het bodemarchief te verstoren terwijl een definiteve 

opgraving vaak wordt uitgevoerd om bedreigde resten op een wetenschappelijke manier te 

bergen. De opgravingsstrategie is gebaseerd op het bureauonderzoek waarbij de archeoloog 

op basis van historisch, cartografische, iconografische en verwant archeologisch onderzoek 

een strategie bedenkt.  

 

Kanttekeningen door gekozen opgravingsstrategie - Niet-destructief onderzoek kan veel 

informatie opleveren over de ligging van archeologische resten. Zonder vondstmateriaal is het 

echter lastig om inzicht te krijgen in de datering van de sporen en structuren. Een 

grootschalige opgraving naar het centrale terrein levert alle informatie op over de resten in het 

bodemarchief, maar omvat vaak slechts een deel van het gehele kasteelterrein. Zonder 

aanvullend onderzoek blijft het dan ook vaak onduidelijk hoe een kasteel er in zijn totaliteit er 

uit heeft gezien. 

  

Kanttekeningen door post-depositionele processen - De interpretatie van archeologische 

gegevens is niet altijd waterdicht. De conservatie van het kasteelterrein is afhankelijk van de 

intactheid van het reliëf, de waterhuishouding, de bodem en de snelheid waarmee de 

archeologische resten zijn afgedekt. Ook antropogene ingrepen in het verleden kunnen 

materiële overblijfselen hebben aangetast. Wanneer bijvoorbeeld een steenhuis is geslecht, de 

bakstenen ervan zijn hergebruikt en op dezelfde locatie een nieuw steenhuis is gebouwd, 

verslechtert de zichtbaarheid van de eerste fase drastisch. Indien men grachten heeft 

gebaggerd, bestaat de mogelijkheid dat de oudste fase niet zichtbaar is.  

 

Samenstelling van de archeologische dataset voor het Gorecht – Om de beschikbare 

archeologische data te verzamelen zijn verschillende databasen gebruikt. Alle bij de 

Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) bekende archeologische waarnemingen in 

Nederland zijn geregistreerd in een database en GIS programma Archis II. Om een beeld te 

krijgen van de al bekende waarnemingen van versterkingen in het onderzoeksgebied kan dit 

programma geraadpleegd worden door query’s in te voeren. Alle waarnemingen in Archis II 
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zijn ingedeeld op basis van een complextypen.
89

 In het Archeologisch Basis Register zijn 

verschillende complextypen die op een kasteel kunnen duiden (tabel 2).  

 

Complexen Afkorting 

Borg/stins/versterkt huis NVB 

Moated site NMS 

Kasteel VK 

Motte/kasteelheuvel/vliedberg VKM 

Wal/ vluchtburg VWB 

Wal/omwalling VWAL 

Waterburcht VKW 

Versterking onbekend VX 

Havezate/ridderhofstad NVH 

Tabel 2. De gebruikte complextypen voor het samenstellen van de dataset. 

 

Een probleem met het gebruik van Archis II is dat sommige waarnemingen niet correct zijn 

ingevuld of niet binnen de onderzoekscriteria passen. Daarom moeten alle complexen na de 

selectie nog een keer handmatig worden gecontroleerd. In Archis II staat per complex 

informatie met vaak literatuurverwijzingen: zo kan snel een overzicht worden verkregen over 

de aard van het complex. Indien het complex ook een rijksmonument is, moet in Archis II 

tevens onder het rijksmonumentnummer gezocht worden. In sommige gevallen staat daar 

andere informatie dan bij het waarnemingsnummer. Ook moet er voor elk complex de 

bijbehorende documentatie op Livelink worden geraadpleegd.
90

 Foto’s, papierwerk en 

literatuur van het archief van de RCE zijn in dit programma opgeslagen. Een tweede dataset 

die benut kan worden is het kastelenlexicon van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS).
91

 

Per provincie staan in het lexicon alle bij de NKS bekende kastelen en buitenplaatsen 

geordend inclusief een informatielijst met kenmerken en literatuurverwijzingen.  

 

Geschiedenis 

 

Onderzoeksmethoden- Primaire histrorische bronnen kunnen op verschillende manieren 

worden gebruikt om informatie te verzamelen over de kastelen, hun functie en de eigenaren. 

De volgende methoden kunnen daarvoor worden gebruikt: 

 Bezitsreconstructie: In deze scriptie wordt minder aandacht besteed aan retrospectief 

onderzoek over de grondbezitverhoudingen, hoewel dergelijk onderzoek wel van 

belang is om meer inzicht te verkrijgen over de middeleeuwse machtsposities. Hier is 

bewust voor gekozen omdat een dergelijk historisch onderzoek niet binnen het 

tijdsbestek van deze scriptie past.
92

 

 Genealogisch onderzoek (zijtak): Om informatie te krijgen over de eigenaren van de 

kastelen kan naar de genealogie worden gekeken. Het was gebruikelijk dat adellijke 

                                                           
89

 De complextypen en de bijbehorende codering zijn beschreven in het Archeologisch Basis Register (ABR). 
90

 Livelink is een hulpprogramma van Archis II waarin data opgeslagen is. 
91

 Het kastelenlexicon van de NKS en  Archis II van de RCE zijn uitsluitend toegankelijk voor gemachtigden. 
92

  E.g. Noomen 2009. 



25 
 

 

families werden vernoemd naar hun stamslot, dus op basis van hun naam kan soms 

ook de residentie worden achterhaald.
93

 

 

Samenstelling van de historische dataset- De ontwikkelingen in het Gorecht in de dertiende 

eeuw staan voor een belangrijk deel beschreven in de Quedam narracio de Groninghe, de 

Trenthe, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus.
94

 Deze bron is 

geschreven door een anonieme persoon aan de kant van de bisschop. Hij beschrijft de 

geschiedenis van de Utrechtse bisschoppen en hun conflicten met andere landsheren en 

leenmannen. In het verhaal is veel aandacht voor de veldslagen, de twisten, de hoge kosten en 

strategische locaties.  

 

De tweede belangrijke bron voor de dertiende eeuw zijn de kloosterkronieken van het 

premonstratenzerklooster abdij Bloemhof te Wittewierum, gelegen in Fivelingo. In deze bron 

doen abt Emo, abt Menko en een onbekende schrijver hun verhaal betreffende filosofische 

ideeën over het geloof, geschiedkundige informatie op regionaal en interregionaal niveau en 

informatie met betrekking tot de abdij Bloemhof. Ook de rol van de Gorechtse kastelen komt 

meerdere malen in deze bron aan bod. Het zal duidelijk zijn dat de geschiedkundige 

informatie op regionaal niveau interessant is voor dit onderzoek. Daarbij moet wel rekening 

worden gehouden dat de schrijvers vooral regionale zaken beschrijven die op een of andere 

manier relevant zijn voor abdij Bloemhof. De onbekende schrijver uit de dertiende eeuw 

beschreef bijvoorbeeld niet iets over de politieke situatie in het Gorecht en is daarom voor dit 

verhaal minder relevant. 

 

Kronieken die informatie bevatten over het onderzoeksgebied uit de veertiende eeuw zijn tot 

op heden niet bekend. Wel zijn er allerlei oorkonden bewaard gebleven waarin kastelen 

worden vermeld. Uit deze oorkonden valt soms direct en meestal indirect af te leiden om wat 

voor soort historische context het gaat en zijn daarom ook relevant voor het begrip van de 

situering van de burchten. Ook de genealogie van de Gorechtse adel kan soms op basis van 

deze oorkonden en kronieken worden achterhaald. Omdat adel vaak werd vernoemd naar de 

locatie van hun residentie, bijvoorbeeld Ida van Selwerd, kan ook de bijbehorende 

machtspositie worden achterhaald. Schaap heeft de belangrijkste Gorechtse adel en hun 

aftakkingen onderzocht.
95
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Kaartmateriaal en luchtfoto’s 

 

In Noord-Nederland, waar nauwelijks bovengrondse resten van kastelen meer aanwezig zijn, 

zijn kastelen veelal ontdekt door bestudering van historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s of 

hoogtekaarten. Op historische kaarten staan soms restanten van verhogingen en grachten 

aangegeven, op luchtfoto’s zijn verkleuringen zichtbaar en op de AHN is zelfs het reliëf 

weergegeven.  

 

Samenstelling van de dataset- In het onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

kaartmateriaal en luchtfoto’s.
96

 Per kasteelterrein zijn standaard historische kaarten, recente 

kaarten en luchtfoto’s bekeken om te onderzoeken of er nog kenmerken van de 

kasteelterreinen op aangegeven staan. Een lijst van deze kaarten is weergegeven in tabel 3. 

 

Historische kaarten Datering Bereik betreffende het Gorecht 

Jacob van Deventer ca. 1565 Stad Groningen 

Haubois  ca. 1563 Stad Groningen 

Teijsinga  1730-1736 Kavels in het Gorecht; fragmentarisch 

Hottinger  Gehele Gorecht 

Huguenin 1819-1829 Gehele Gorecht 

Kadastrale minuutplan 1821-1832 Gehele Gorecht 

Topografische militaire 

kaart 

1830-1850 Gehele Gorecht 

Bonnebladen 1900-1916 Gehele Gorecht 

Natte plekkenkaart Von 

Freitag Drabbe 

<1954 Gehele Gorecht 

Recente kaarten   

Actueel hoogtebestand 2 

Nederland 

  

Bodemkaart   

Geomorfologische kaart   

   

Luchtfoto's   

1932 serie ROEZ 1932 Groot deel van het Gorecht 

1967 serie ROEZ 1967 Groot deel van het Gorecht 

Tabel 3. Overzicht van het gebruikte kaartmateriaal. 

 

Een speciale rol vervult de historisch-hydrologische reconstructiekaart van defensiespecialist 

Von Freitag Drabbe.
97

 Op basis van luchtfotobestudering heeft deze een kaart gemaakt 

waarop plekken die veel water aantrekken blauw zijn gekleurd en plekken die geen water 

vasthouden rood zijn gekleurd. Zowel omgrachte terreinen als waterlopen zijn zeer goed 
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zichtbaar. Omdat de kaarten hoogstwaarschijnlijk zijn gebaseerd op vooroorlogse luchtfoto’s 

bevatten ze een schat aan informatie. De bodemkaart en de geomorfologische kaart kunnen 

geraadpleegd worden via Archis II. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is 

verkregen via de RUG.  
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2. Morfologie van kasteelterreinen in het Gorecht 

 

2.1 Inleiding 

 

In het Gorecht staan heden ten dage geen overblijfselen meer van kastelen. Ook zijn er geen 

schetsen of schilderijen overgebleven die enige aanwijzing zouden kunnen geven over de 

data. In tegenstelling tot andere delen van Nederland is het met tastbare gegevens dus maar 

karig gesteld. Toch is over de archeologie en de geschiedenis van de kastelen wel het één en 

ander onderzocht. Een inventarisatie van deze informatie is tot op heden nooit gemaakt 

waardoor de stand van kennis niet duidelijk is. Daarom wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat 

voor kastelen er in het Gorecht voorkwamen en welke verschijningsvorm zij kenden volgens 

de overgeleverde bronnen. Het gaat hierbij uitsluitend om bronnen die direct betrekking 

hebben op een kasteel, zoals een archeologische opgraving, een kaart op luchtfoto met daarop 

de locatie van het kasteel of een historische bron waar het kasteel een rol in speelt. 

 

2.2 Classificatie  

 

In het onderzoeksgebied is geen opgaand muurwerk van een middeleeuws kasteel bekend, dus 

er kan uitsluitend worden gesproken over kasteelterreinen. De beschikbare informatie over 

deze terreinen is afkomstig van archeologische, historische en historisch-geografische 

bronnen. Door de beperkte informatie aan bronnen is het niet altijd duidelijk of het wel om 

een kasteel gaat zoals deze definitie in 1.3 is uiteengezet. Daarom zijn op basis van de 

verschillende bronnen zes verschillende categorieën opgesteld waarin de besproken data 

onder kan vallen: 

1. Potentieel kasteelterrein met gracht: er zijn alleen aanwijzingen voor een gracht; er is 

geen archeologisch onderzoek verricht en de historie van het terrein is onduidelijk. 

2. Potentieel kasteelterrein met gracht en reliëf: er zijn aanwijzingen voor een gracht en 

reliëf (wallen en / of een ophoging op het middenterrein), er is geen archeologisch 

onderzoek verricht en de historie van het terrein is onduidelijk. 

3. Potentieel kasteelterrein met aangetoonde versterking: er is een aantoonbaar 

verdedigingswerk aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek, maar permanente 

bewoning door een adellijke familie kan niet worden aangetoond en het terrein kan 

niet eenduidig aan een historische bron worden gekoppeld. 

4. Kasteelterrein: archeologisch en/of historisch onderzoek heeft aangetoond dat op het 

terrein een kasteel gelegen heeft dat voldoet aan de door Janssen opgestelde definitie 

van een kasteel.  

5. Potentieel historisch kasteelterrein: in de historische bronnen is sprake van een 

versterking, maar het is niet duidelijk of deze ook gebruikt is als residentie van een 

adellijke familie. 

6. Historisch kasteelterrein: in de historische bronnen is sprake van een kasteel, maar de 

naam kan niet aan een archeologische site worden gekoppeld. 

 

Daarnaast moet nog een kanttekening geplaatst worden bij de potentiële historische 

kasteelterreinen. In de geschreven bronnen is niet altijd duidelijk of de burchten wel of niet in 
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het Gorecht liggen. Wanneer het vermoeden bestaat dat deze in het Gorecht ligt wordt de 

burcht meegenomen in het onderzoek. 
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2.3 Inventarisatie van mogelijke kastelen in het Gorecht 

 

Het Bolwerk bij Noordlaren 

 

Basisgegevens 

Naam+ archis waarnemingsnummer: Het Bolwerk bij Noordlaren (36431/39887/238204)  

Monumentnummer: 7820 

Classificatie: Potentieel kasteelterrein met gracht en reliëf 

Typologische classificatie:- 

Toponiem: de Kampsteeg 

Gemeente: Haren 

Kaartmateriaal: 

 
Figuur 3. Op het terrein van het Bolwerk zijn drie bijna concetrische verkleuringen 

waarneembaar. De buitenste verkleuring buigt af richting het zuiden. Bron: satellietfoto 

Bing Maps. 

 

 
Figuur 4. Het Bolwerk bij Blankenweer op de topografische veldminuut uit 1852. 

Daarop zijn niet de concetrische verkleuringen waarneembaar, maar een rechthoekige 

gracht. Op het terrein lag een verhoging. Bron: http://watwaswaar.nl. 

 

Het Bolwerk ligt ten noordwesten van Noordlaren. Op negentiende-eeuwse en vroeg 

twintigste-eeuwse kaarten is het Bolwerk aangegeven als een rechthoekig omgracht terrein. 

De Militaire Topografische Kaart uit 1852 geeft het terrein het duidelijkste weer. Binnen de 

omgrachting is daar namelijk een verhoging ingetekend. Op de Bonnebladen uit het begin van 
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de twintigste eeuw zijn de omgrachting en de verhoging niet meer zichtbaar, maar de kavel is 

nog wel zichtbaar. Het Bolwerk is ook zichtbaar op luchtfoto’s. Zelfs op recente satellietfoto’s 

kan het complex herkend worden. Op het fotomateriaal is echter een ronde meervoudige 

omgrachting zichtbaar, terwijl het historische kaartmateriaal juist een rechthoekige 

omgrachting weergeeft. Mogelijk heeft de kaartmaker wel een gracht waargenomen, maar 

deze niet juist op de kaart weergegeven. Bodemonderzoek kan meer inzicht bieden over het 

verloop van een dergelijke gracht. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

Het kasteelterrein werd voor het eerst beschreven door de oudheidkundige Janssen in 

Drentsche Oudheden.
98

 Hij trof het kasteelterrein - dat eigenlijk net buiten Drenthe ligt - aan 

op zijn oudheidkundige reis door de provincie. 

 

 
Figuur 5. Tekening van het Bolwerk bij Noordlaren van de situatie omstreeks de helft 

van de negentiende eeuw. De wallen waren toen nog goed zichtbaar. De buitenkant van 

het middenterrein lag hoger dan het binnenste gedeelte. Eén el is gelijk aan 1 meter. 

Bron: Janssen 1848, bijlage. 

 

Tijdens zijn rondreis heeft Janssen ook een doorsnede van het Bolwerk getekend en 

beschreven (figuur 3). De wallen waren met dicht houtgewas begroeid. De begroeiing was 

zelfs zo dicht dat het erg lastig was om een indruk van het gehele complex te krijgen. Bij 

vossenholen werd baksteenpuin waargenomen. De lengte van de bakstenen kon niet meer 

bepaald worden, maar de breedte bedroeg circa 15 cm en de dikte circa 9-10 cm. Janssen 

heeft de maten van het destijds zichtbare terrein geschat. Het ‘binnenplein’ had een breedte 

van circa 40 á 50 ellen (meters) en werd omgeven door een circa 12 m brede wal. Deze wal 

was circa 1,5 m hoog en had aan de bovenkant een breedte van circa 6 m. Het binnenplein lag 

circa 4,5 m hoger dan de aangrenzende gracht, waar nog water in aanwezig was. De diepte en 

de hoogte van het maaiveld zijn niet gedocumenteerd. De gracht had een breedte van circa 12 

m en werd gevolgd door een eveneens circa 12 m brede en circa 1,5 m - 2,5 m hoge wal. 

Daarop volgden nog een gracht en een wal met dezelfde afmetingen. Uitgaande van de 

beschrijving van Jansen zou het door hem waarneembare complex een diameter tussen de 160 

m en de 170 m moeten hebben.  

 

Na de negentiende-eeuwse interesse voor het complex verdween het terrein enige tijd uit 

beeld. In 1947 werd het Bolwerk herontdekt door Von Freitag-Drabbe.
99

 Uitgaande van een 

recente luchtfoto lijkt het Bolwerk bij Noordlaren drie grachten te hebben en een omvang van 

circa 140 m in plaats van 160-170 m. Oudheidkundig bodemonderzoek naar het terrein is tot 
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op heden niet verricht. Wel zijn aan de oppervlakte middeleeuwse scherven gevonden van 

kogelpot en Rijnlands steengoed. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Feith en Magnin, twee Groningse stadsarchivarissen, stelden dat het Bolwerk een blokhuis 

was dat in 1404 in opdracht van Frederik van Blankenheim is aangelegd en de naam 

Blankenweer droeg.
100

 Hun veronderstelling is gebaseerd op het toponiem Blankenweer, dat 

ten westen van het Bolwerk ligt. In een vredesverdrag van 1405 werd bepaald dat het slot 

Blankenweer afgebroken zou worden.
101

  

 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw bekritiseerde Overdiep de koppeling van de naam 

Blankeweer aan het Bolwerk.
102

 Op basis van aanwijzingen uit de Quedam Narracio meende 

hij dat het Bolwerk het hoofdkwartier van de Drenten na de slag bij Ane - Mitspete of 

Nutspete genaamd - zou moeten zijn. Dit zou betekenen dat het Bolwerk van kort na 1227 

dateert. Zijn redenering komt voort uit de veronderstelling dat de Groningers vanuit Laren 

(Overdiep neemt aan dat hier Zuidlaren mee bedoeld wordt) teruggingen langs een route die 

aan de westkant van het Zuidlaardermeer liep. Dan zou men inderdaad langs deze sterkte zijn 

gekomen. Ook Van den Broek gaat er van uit dat er met casteel Lare, dat op last van de 

bisschop van Utrecht in 1229 afgebroken werd, Mitspete, Nutspete oftewel het Bolwerk bij 

Noordlaren wordt bedoeld.
103

 De vermelding van een munitio Threntonum in 1339 zou 

volgens Overdiep en Van den Broek ook moeten slaan op het Bolwerk bij Noordlaren. Dat de 

Drentse versterking in het Gorecht lag, zou volgens Overdiep geen kritiekpunt moeten zijn: 

soms bouwde men een sterkte in het territorium van de vijand. Daarnaast hoeven de 

toenmalige grenzen niet precies hetzelfde te zijn geweest.
104

  

 

Cortinghuis 

 

Basisgegevens 

Naam+ archis waarnemingsnummer: Geen WNG nummer bekend in Archis. 

Classificatie: Potentieel kasteelterrein met aangetoonde versterking 

Typologische classificatie: woon- en zaaltorenkastelen 

Toponiem: De Hoogte  

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal: Het Cortinghuis is op de Bonnebladen ingetekend als een heuvel met een 

hoogte van 2,9 m. In de jaren twintig van de twintigste eeuw moest het Cortinghuis het veld 

ruimen voor de nieuwe stadswijk De Hoogte. Recentere kaarten en luchtfoto’s zijn dan ook 

niet beschikbaar. 
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Stand van het onderzoek: archeologie 

 

Al in 1839 heeft  Feith het terrein waarop zich de resten van het Cortinghuis bevonden 

gedocumenteerd (figuur 4). Het terrein bestond uit twee ronde burchteilanden die omgeven 

waren door een ronde gracht. Daaromheen lag een wal. De gehele burcht werd omsloten door 

een meander van de Hunze. Het terrein binnen de meander is niet verder in kaart gebracht. 

Tijdens de aanleg van de woonwijk De Hoogte in 1919 zijn aantekeningen gemaakt van 

enkele fundamentresten van een gebouw aan de rand van het grootste burchteiland.
105

 Er 

werden twee gemetselde restanten van een spaarboogfundering gevonden die op een 

raamwerk van 2 m lange palen waren gefundeerd (figuur 5). Het is niet duidelijk of dit de 

restanten van een woontoren of een ommuring waren, gezien de ligging aan de rand van het 

burchteiland. De resten van de burcht zijn daarna herbegraven. In 1959 trad in de woonwijk 

veel zakking op omdat de huizen op de grondsporen van het Cortinghuis waren gebouwd.
106

 

Op de tekening van Feith is een verbinding tussen de twee burchteilanden zichtbaar. Mulock 

Houwer heeft deze verbinding niet gekarteerd. 

 

 
Figuur 6. De verschijningsvorm van het Cortinghuis omstreeks 1839. A en B 

vertegenwoordigen de burchteilanden, C de gracht en D de wallen. Bron: Feith 1839, 

136. 
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Figuur 7. Tijdens de aanleg van de wijk de Hoogte werd een spaarboogfundering van 

het Cortinghuis gevonden op het zuidelijkste eiland. De bakstenen waren gefundeerd op 

een palenraster. Deze palen water in de grond geslagen. Bron: Mulock Houwer 1921, 

143. 

 

 
Figuur 8. De situatie van het terrein waarop het Cortinghuis heeft gestaan in 1921. Hier 

verees in de wijk de Hoogte. De verbinding tussen de twee eilanden, die wel in 1839 is 

gekarteerd, is niet waargenomen in 1921. Bron: Mulock Houwer 1921, 141. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Historische bronnen over het Cortinghuis zijn schaars en vermelden uitsluitend de 

verwoesting tussen 1355 en 1357.
107

 Over de beginfase van dit huis tasten we echter in het 
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duister. Gezien het toponiem Borgmanham lijkt het voor de hand te liggen dat de 

oorspronkelijke bewoners borgmannen waren van de bisschop of diens plaatsvervanger de 

prefect, dat wil zeggen dat ze op gezette tijden beschikbaar dienden te zijn voor de 

verdediging van diens kasteel. Omstreeks het einde van de veertiende eeuw is de riddermatige 

familie Polman.
108

 

 

Elba 

Archis waarnemingsnummer: Geen WNG nummer bekend in Archis. 

Classificatie: Potentieel kasteelterrein met aangetoonde versterking 

Typologische classificatie: woon/zaaltorenkastelen 

Toponiem: Van Eesterenlaan 

Gemeente: Groningen  

Bodem: Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei; profielverloop 3, 3 en 4 of 4 . 

Geomorfologie: Vlakte van getijdenafzetting.   

Kaartmateriaal: Op de kadastrale minuut van 1821-1832 is bij de boerderij Elba aan de 

noordzijde nog een restant van de gracht te zien. Op de luchtfoto’s en het overige 

kaartmateriaal zijn geen aanwijzingen zichtbaar die betrekking konden hebben op een 

mogelijk kasteelterrein. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

Ontdekking van het terrein - Tijdens de bouw van de nieuwe Groningse wijk De Hunze werd 

een verhoging in het landschap bedreigd. De aard en ouderdom waren destijds onbekend, 

maar men verwachtte archeologische resten aan te treffen. Dit resulteerde daarom in een 

opgraving. Al snel bleek dat men een mogelijk kasteelterrein, dat eigenlijk uit twee podia 

bestond, aan het opgraven was. De resultaten zijn gepubliceerd door Kortekaas.
109

 

 

Aangetroffen sporen en structuren - De hoofdhof en de voorhof met bijbehorende podia en 

het omringende grachtenstelsel vormden de kern van het kasteelterrein. De podia waren aan 

stevige erosie onderhevig geweest; de oorspronkelijke hoogte van het opgebrachte plateau 

werd geschat op circa 1,95 m. Tussen de binnen- en buitengracht aan de zuidwestzijde van het 

voorhof werd ook nog een restant gevonden van een doorgraven verhoging. Op het terrein van 

het hoofdhof werden vier winkelhaakvormige sporen aangetroffen die bestonden uit een puin, 

klei- en een puinlaag die tot de fundering van het steenhuis gerekend werden. De 

winkelhaakvormige grondverbeteringen werden met elkaar verbonden door sleuven die met 

harde klei waren gevuld. De gehele fundering  vormde een rechthoek van 8,0 m x 10,8 m 

buitenwerks en 4,8 m x 6,8 m binnenwerks. De breedte van de funderingen bedroeg tussen de 

1 en 2,4 m. Op het voorhof werden eveneens twee U-vormige baksteenconstructies 

aangetroffen. De voorhof bevatte uitsluitend resten van twee waterputten die niet dezelfde 

ouderdom hadden. Ook werd een brugrestant gevonden die de hoofd- en voorhof met elkaar 

verbond.  
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Vondstmateriaal - Het aangetroffen vondstmateriaal bestond uit keramiek, metaal, hout en 

leer. De meeste vondsten die tot het steenhuis behoorden vallen onder de categorie keramiek. 

Het middeleeuwse aardewerk bestond voor een groot deel uit kogelpot (58%). Ook het 

aandeel middeleeuws steengoed lag erg hoog: dit bedroeg 29 % van het keramiekspectrum. 

Roodbakkend aardewerk, kustaardewerk en witbakkend aardewerk vormde de rest van het 

spectrum.
110

    

 

Datering - Kortekaas onderscheidt op basis van de gevonden sporen twee verschillende 

archeologische fasen, te weten:
 111

 

 

Fase 1: Tot de eerste helft van de veertiende eeuw  

De oudste vondsten van het terrein die met het steenhuis in verband worden gebracht is het 

hout van een waterput. De kapdatum is 1239 ± 4 jaar. Ook de vondst van proto-steengoed uit 

de tweede helft van de dertiende eeuw lijkt dit te ondersteunen. In deze fase zou er een 

steenhuis gestaan hebben waarvan de vorm niet bekend is. Het puin van dit steenhuis is 

gebruikt voor de fundering van het tweede steenhuis. 

 

Fase 2: Tweede helft veertiende eeuw 

Harde bewijzen voor de begindatering van de tweede fase van het steenhuis zijn niet voor 

handen, maar Kortekaas veronderstelt dat de datering omstreeks de tweede helft van de 

veertiende eeuw moet worden gezocht.
112

 Het einde van de tweede fase is bepaald op basis 

van muntvondsten en aardewerk. De datering moet worden gezocht tussen het einde van de 

veertiende eeuw tot het begin van de vijftiende eeuw. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Geen enkele historische bron uit de middeleeuwen vermeldt met zekerheid het steenhuis. De 

naam  Elba  refereert naar de boerderijen die later op het terrein gestaan hebben en heeft niets 

te maken met het steenhuis. Alma heeft daarom retrospectief onderzoek uitgevoerd naar de 

bezitsgeschiedenis van Elba.
113

 Daaruit bleek dat Elba aan het begin van de vijftiende eeuw, 

dus ten tijde van de verwoesting van het steenhuis, in handen was van de Friese 

hoofdelingenfamilie Onsta. Alma wijst daarom de Onsta’s ook aan als hypothetische 

bouwheren voor de tweede fase van het steenhuis. Of ook het eerste steenhuis in het bezit van 

de Onsta familie was, blijft onzeker. Overerving en/of aankoping kunnen ervoor gezorgd 

hebben dat de Onsta's pas later het land rondom Elba in hun bezit hebben gekregen. 

 

Feith’s Groenenberg 

 

Basisgegevens: 
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Naam+ archis waarnemingsnummer: Niet in archis geregistreerd 

Classificatie: - 

Typologische classificatie: Potentieel kasteelterrein met gracht en reliëf 

Toponiem: Groenenberg bij de voormalige Boermandeweg 

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal: Feith heeft de ligging van een kasteelterrein beschreven dat volgens hem de 

locatie van de Groenenberg was.
114

 Volgens hem zou dit kasteelterrein zijn te bereiken via de 

Boermandeweg.” Het wegje werd steeds smaller om weldra in een voetpad over te gaan, dat 

over smalle vlonders met witte leuningen leidde naar een hoogte in het land, de Groenenberg. 

Van daar voerde het pad noordwaarts naar de Oosterhoogebrug, vanwaar men door de 

weilanden aan de zuidzijde van het Damsterdiep door wringen en langs ommetreden weder 

bij Van Houten’s molen en aldus bij de Steentilpoort aanlandde.”  Over de kavel waarop de 

Groenenberg lag stelt Feith “Men behoefde waarlijk geen oudheidkundige te zijn, om bij het 

betreden van den Groenenberg, welks top zich misschien ± 1,5 m boven de omgeving verhief, 

de veronderstelling te wagen, dat hier een kasteel zou hebben gelegen. De berg was een stuk 

weiland van nagenoeg ronden vorm, van bijna alle zijden omgeven door eene watering, die 

meer dan den naam sloot verdiende en aan een vroegere gracht deed denken.” 

  

 
Figuur 9.  Volgens Feith’s beschrijving zou de Groenenberg moeten liggen op kavel 32. 

Dit kavel werd omgeven door een meander, lag bij het einde van de Boermandeweg en 

vlakbij een molen. Bron: Kadastrale minuut 1811-1832 via Watwaswaar.nl. 

 

Het Eemskanaal is tussen 1866 en 1876 gegraven, dus om de locatie van het door Feith 

beschreven kavel te achterhalen is ouder kaartmateriaal gebruikt. De kadastrale minuut is het 

duidelijkste betreffende de ligging van de Boermandeweg en de watering (figuur 7). 

Vergelijking met de Hottinger kaart uit 1793 leert dat het omgrachte terrein dat op kavel 43 
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ligt een molen is. Waarschijnlijk is dit Van Houten’s molen in de beschrijving van Feith. De 

Boermandeweg eindigt bij kavel 13. Wanneer men echter naar de Molen en de zuidzijde van 

het Damsterdiep zou willen moet men over kavel 32 heen. Juist deze kavel is aan de oost- en 

zuidzijde geheel omgeven door de watering. Kavel 32 lijkt daarom de locatie van Feith’s 

Groenenberg zijn. Feith zegt ook dat de berg in niet helemaal verdwenen is door de aanleg 

van het Eemskanaal.
115

 De ophoging is echter op geen enkel onderzochte kaart te traceren. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

In 1940 is men zich bewust geworden dat Feith een ander kasteelterrein bedoelde dan de 

Gronenburg die later in dit hoofdstuk besproken zal worden.
116

 In de beschrijving van Feith 

staat dat een ophoging van circa 1,5 m in het landschap zichtbaar was. Deze ophoging werd 

omgeven door een ronde watering die meer weg had van een sloot dan van een gracht.
117

  De 

watering is waarschijnlijk een restant van een meander van de oude Hunze. Gezien de ligging 

in de meander moet dit terrein een functie hebben gehad voordat de Hunze werd 

rechtgetrokken.  

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

Aangezien het terrein niet aan de  juiste historische bron is gekoppeld is er tot dusver weinig 

over bekend.   

 

Glimmen: het kasteel van prefect Egbert 

 

Basisgegevens: 

Naam+ archis waarnemingsnummer: - 

Classificatie: Historisch kasteelterrein 

Typologische classificatie: - 

Toponiem: - 

Gemeente: -  

Kaartmateriaal: - 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

De overblijfselen van het kasteel van prefect Egbert zijn tot op heden niet gevonden. 

Potentiële locaties zijn die van het jongere Huis te Glimmen en een archeologisch terrein ten 

zuiden van de zestiende eeuwse sterkte Weerdenbras.
118

   

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

In 1227 bouwden prefect Egbert en zijn familie een kasteel in Glimmen ter bescherming van 

het Gorecht. Er waren twisten ontstaan tussen de prefect en de Coevordenaren/Drenthen. De 
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bisschop was daarom tevergeefs naar Groningen gekomen om de zaak te beslechten. Hij riep 

beide partijen op tot een wapenstilstand, maar de bouw van een kasteel werd door de Drenten 

en Coevordenaren gezien als schending van de afspraak. Voordat het kasteel voltooid werd 

zagen zij kans het te vernietigen. Daarbij werd een groot deel van de prefectenfamilie 

gegijzeld omdat zij volgens de Quedam narracio nauw betrokken waren geweest bij de bouw 

van de burcht.
119

 Over herbouw is niets in de historische bronnen terug te vinden. 

 

Gronenburg 

 

Basisgegevens: 

Naam+ archis waarnemingsnummer: De Gronenburg  9936/300532 

Classificatie: Kasteelterrein  

Typologische classificatie: woon/zaaltorenkastelen 

Toponiem: Kasteel de Groenenborg 

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal en luchtfoto’s:  

 
Figuur 10. Luchtfoto uit 1932 van de Gronenburg. Op het terrein zijn twee omgrachte 

terreinen zichtbaar. Deze terreinen werden omgeven door een verkleuring die parralel 

loopt met de meander. Aan de zuidwestzijde is een dergelijke verkleuring ook aan de 
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buitenkant van de meander waarneembaar. Bron: luchtfoto 1932, beschikbaar gesteld 

door de Gemeente Groningen. 

 

De vorm van de grachten van de Gronenburg is vooral duidelijk te herkennen op luchtfoto’s. 

In de meander van de Hunze zijn twee haaks georiënteerde rechthoeken zichtbaar. Langs de 

nog zichtbare meander liggen zowel aan de binnen- als buitenkant van de loop verschillende 

verkleuringen. Het is niet duidelijk of dit restanten zijn van een meervoudige omgrachting of 

van de natuurlijke loop van de meander. Ten oosten van het kasteelterrein ligt nog een 

omgrachte  locatie. Dit terrein is in 1981 door Praamstra opgegraven, maar nooit 

gepubliceerd. Het toponiem Gronenburg slaat op de boerderij die langs de dijk van het 

rechtgetrokken stuk Hunze ligt. Op al het onderzochte kaartmateriaal zijn geen verhogingen 

ingetekend in de meander van de Hunze. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

In 1940 werd tijdens grondwerkzaamheden ten zuiden van het kasteelterrein de resten van een 

houten sluis gevonden. Onder leiding van Van Giffen werd deze sluis opgegraven. Van Giffen 

vermoedde een connectie van de sluis met het nabijgelegen kasteelterrein en gaf daarom 

opdracht om een hoogtekaart van de meanderlus te maken.
120

 In 1960 werd besloten om de 

Finse haven aan te leggen op het terrein waar de resten van de Gronenburg lagen. Het BAI 

lastte daarom een noodopgraving in om te voorkomen dat de geheimen van de Gronenburg 

voor eeuwig zouden verdwijnen. Onder leiding van Waterbolk werd een groot terrein 

opgegraven, maar de resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

In de historische bronnen worden verschillende namen voor de Gronenburg gebruikt, 

namelijk Gronenbarghe, Groenenberg, Gronenburg, Gronenborg en Groenenborg. Het kasteel 

werd voor het eerst in 1242 genoemd in de kronieken van abdij Bloemhof te Wittewierum.
121

 

De burcht werd verwoest in het kader van een conflict tussen de Gelkingers/Papelingers en de 

prefecten. Menko beschrijft dit als volgt: ‘In het jaar des heren 1242 is Roelof, de oudste zoon 

van Egbert, burggraaf van de stad Groningen, vermoord door Thizo, een ridder en door 

Rudolf, zoon van Christina, een bloedverwant van den verslagene en verder door de 

Gelkingers en de Papelingers, die zich hadden verbonden om voorzeiden Egbert en zijn 

broeders te verdelgen. Maar het kwam anders uit dat men dacht. Want Egbert junior, die met 

zijn broer Godschalk was gevlucht, riep de hulp in van zijn bloedverwanten Rudolf van Norg 

en Menzo aan den Stroom en versterkte, bijgestaan door ridders uit Peize en vele anderen, 

zijn huis met mannen en wapenen. Voornoemde moordenaars echter hebben het huis van 

Thizo, de Sint-Walburgskerk en twee andere gebouwen bezet en na eenigen tijd vechtens 

waren aan beide zijden velen gedood. Maar de meesten en bekwaamsten waren aan Thizo’s 

kant gevallen en toen dit gebeurd was, moesten zij wijken. Hun huizen zijn ingenomen, 
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sommige tot den grond toe vernield en bijna de gehele stad is aan het vuur prijsgegeven, 15 

jaar naar den vorigen brand. Ook is het kasteel in Knerdawinkel, waar de toevlucht der 

Gelkingers was, verwoest en Wigbold, zoon van Wigger, gedood. Bovendien is ook het dorp 

Eelde aan het vuur prijsgegeven, omdat schout Rutgher en zijn broers de voornaamste 

helpers van Thizo en Rudolf waren geweest. Daarentegen is door Thizo en de zijnen de sterkte 

op Gronenburch verwoest, welke de broedplaats van heel den twist was geweest, en het huis 

der ridders van Peize, nl. van Adolf en van de broers van Rudolf en eveneens van zijn neven 

van vaders zijde, waar met een prachtige boomgaard en kostbaar huisraad veel goederen 

door het vuur zijn verteerd en vernietigd.’
122

 Ook de daaropvolgende vermelding uit 1250 is 

afkomstig uit dezelfde kroniek. Fivelingo en Hunsingo hadden de handen ineen geslagen om 

de stad Groningen aan te vallen. De Gronenburg werd in deze strijd wederom verwoest. 

Menko stelt in zijn beschrijving dat de burcht tegen Drenterwolde was gebouwd en dat de 

sterkte gelegen was in de meander van de Hunze. ‘Toen dan nu vrede tusschen hen was 

gesticht, al waren de geschillen nog niet voor goed beslecht, liepen allen als één volk tezamen 

om de Groningers aan te vallen. Na hun stoutmoedigen aanval verwoestten zij den burcht, die 

voornamelijk tegen de Drenterwolders was gebouwd. Hij was zoo aan den oever der Hunze 

opgetrokken, dat ze hem bijna geheel omspoelde. De burcht werd als bedreiging van velen, 

maar vooral van de buren beschouwd’.
123

 Daarna komt de burcht niet meer voor in kronieken, 

maar wordt het nog genoemd in oorkonden. De oudste oorkonde komt uit 1332 en heeft 

betrekking op een sluis bij de Gronenburg.
124

 ‘Evenzo dat de twee zijlen, die ‘ebbezijlen’ 

worden genoemd, en die gebouwd en bevestigd zijn ten zuiden van de zijl van Essen en 

Helpman en bij Groenenberg, ’s zondags vanaf zonsopkomst tot zonsondergang op de 

volgende maandag wekelijks ten specialen behoeve aan het convent van Essen, Helpman, 

Groningen, Noorddijk, Middelbert en Engelbert zullen worden gesloten’.
125

 In deze oorkonde 

wordt de burcht uitsluitend als plaatsbepaling gebruikt. Een andere oorkonde dateert uit 1338 

en heeft betrekking op een scheidsrechtelijke uitspraak tussen de Friezen en de stad 

Groningen met zijn aanhangers.
126

 De Friezen hadden de Gronenburg versterkt en gebruikt als 

uitvalsbasis. Daarvoor moesten zijn een geldboete betalen en de Gronenburg terugbrengen in 

de oorspronkelijke staat.
127

 In een akte uit 1440 staat dat de bisschop van Utrecht eigenaar 

was van de Gronenburg: ‘dat heem ende hofstede tot Gronenborch mit den lande ende 

onlande, dat daerto hoert ende eene cleyne hofstede mit zijn tobehoer, de daerbij gheleghen is 

up zutzijde aen de depe’ .
128

 Ook in de nieuwe tijd zijn er verscheidene oorkondes waarop de 

Gronenburg voorkomt. Daarin staat soms iets over de locatie van de Gronenburg, zoals in een 

oorkonde uit 1513. Deze oorkonde betreft de erfenis van Wemelt Wycheringhe:’Inden eersten 

sal Sweer voerscreven hebben ende beholden vor hem ende sinen erffghenamen erffliken ende 

eweliken dat halve arve ten Groenenberghe. Bet ses koe weyde int langhe bolwarck. Bet 

neghen grase landes by de personaetscap. Bet dat thuen lant buten Oesterpoerte.’
129
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Een historische monografie over de Gronenburg werd in 1919 geschreven door Feith. 

Overdiep en Van den Broek hebben ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de 

Gronenburg. De gebruikte bronnen van de onderzoekers zijn hetzelfde, maar zoals eerder is 

aangekaart had Feith een ander kasteelterrein voor ogen dan Overdiep en Van den Broek. Van 

den Broek stelt op basis van de uitspraken ‘kweekplaats van tweedracht’ en ‘tegen 

Drenterwolde gebouwd’ van Menko dat de burcht nog maar kort voor 1242 moet zijn 

gebouwd.
130

  

 

Knerdawinkel 

 

Basisgegevens: 

Naam+ archis waarnemingsnummer: 35127  

Classificatie: Historisch kasteelterrein 

Typologische classificatie:- 

Toponiem: Knarsensweering (mogelijke locatie) 

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal: De locatie van Knerdawinkel is tot op heden onbekend. Toch is een Archis 

II waarnemingsnummer aan de burcht toegekend op basis van het toponiem Knarsenswering, 

maar tijdens het archeologisch onderzoek dat uitgevoerd is voor de aanleg van Ter Borch is 

geen spoor van een burcht gevonden. Bestudering van kaartmateriaal en luchtfoto’s levert 

niets op.
131

 Van den Broek stelt dat Knerdawinkel een mogelijke verschrijving is van 

Leverdawinkel.
132

 In dat geval zou de sterkte bij Bangeweer gezocht moeten worden, maar 

ook deze veronderstelling valt niet hard te maken. Het is niet eens zeker of deze Gelkingse 

versterking wel in het Gorecht heeft gelegen. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

Geen onderzoek verricht. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

De passage waarin Knerdawinkel wordt genoemd is hierboven al geciteerd bij de paragraaf 

over de Gronenburg.
133

 In 1242 moet er dus een kasteel zijn geweest die van de Gelkingers 

was. Van den Broek gaat er niet van uit dat Knerdawinkel dezelfde burcht is als de 

versterking van de Gelkingers bij Peize die in de Quedam narracio wordt genoemd.
134

 

 

Selwerd 

 

Basisgegevens: 
                                                           
130

 Overdiep 1989; Van den Broek 2007,292. 
131

 Schrijer 2012, 23. 
132

 Van den Broek 2007, 373. 
133

 Zuidema & Douma 1939, 178. 
134

 Van den Broek 2007, 374. 



43 
 

 

Naam+ archis waarnemingsnummer: 300508 

Classificatie: Kasteelterrein met aangetoonde versterking 

Typologische classificatie: Een zeer uitgebreide variant op woon- en zaaltorenkastelen 

Toponiem: De Huppels 

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal: Het kasteelterrein Selwerd is duidelijk zichtbaar op luchtfoto’s en het AHN. 

De meest complete foto is afkomstig uit de 1932 (figuur 9). Het zuidelijk gelegen terrein was 

destijds nog niet in gebruik als kerkhof.  

 

 
Figuur 11. Luchtfoto uit 1932 met het voormalige kasteelterrein van Selwerd op een 

perceel met de veldnaam Huppels. Ten zuiden van het terrein zijn ook twee 

verkleuringen zichtbaar. Tegenwoordig liggen ter hoogte van deze verkleuringen een 

kerkhof. Bron: Luchfoto 1932, beschikbaar gesteld door de Gemeente Groningen. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

  

Ontdekking - De aanleiding tot de ontdekking van het Kasteel Selwerd vormde een historische 

vraag dat door Feith in een artikel werd aangekaart.
135

 Hij vroeg zich af of in de geschreven 

bronnen het Cortingshuis en kasteel Selwerd dezelfde burcht waren. Zijn conclusie, namelijk 

dat deze twee namen voor één en dezelfde burcht werden gebruikt, wekte bij zijn tijdgenoot 

Stratingh verontwaardiging op. Stratingh wist namelijk in Selwerd nog een kasteelterrein aan 

te wijzen ten noorden van klooster Selwerd op de kavel dat de naam de Huppels draagt.
136
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Aangetroffen sporen en structuren - Op het terrein van de Huppels zijn door Exaltus en 

Orbons zowel boor- als geofysisch onderzoek uitgevoerd.
137

 In 1997 is ten noorden van het 

kasteelterrein archeologisch veldwerk verricht.
138

 De Huppels is een zeer intact kasteelterrein 

met zichtbaar reliëf. Het non-destructieve onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op het 

middenterrein. Dit kan verdeeld worden in twee eilanden. Beiden eilanden bevatten grote 

hoeveelheden baksteenpuin. Op het westelijke eiland kon een rechthoekig gebouw van circa 9 

m x 12 m worden herkend. Een deel van het puin van dit gebouw is waarschijnlijk langs de 

taluds in de gracht terecht gekomen. De verbinding tussen de twee eilanden wordt ook 

gekenmerkt door een dergelijke puinconcentratie. Het oostelijke eiland was omgeven door 

een muur van 20 m x 30 m. De noordelijke helft van deze muur aan de westzijde kon niet 

worden aangetoond. Exaltus en Orbons denken dat dit mogelijk de ingang vormde tussen het 

oostelijke en westelijke eiland.
139

 Op het binnenterrein werden grote hoeveelheden 

ondoordringbaar puin aangetroffen waardoor de onderzoekers vermoeden dat het bebouwd is 

geweest. Ufkes en Schoneveld hebben op het terrein ten noorden van Selwerd een steenoven 

aangetroffen.
140

 Het is de vraag of deze steenoven gebruikt is voor het kasteel of voor het 

noordelijk gelegen klooster. De proefsleuven ten noorden van het terrein leverden vooral 

kogelpotmateriaal uit de dertiende en veertiende eeuw op.
141

 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Feith en Stratingh hebben veel historische bronnen gepubliceerd betreffende kasteel 

Selwerd.
142

  Dijkstra heeft nog enkele bronnen in een zeer kritisch licht geplaatst.
143

 De 

geschiedschrijving heeft vooral betrekking op de ondergang van kasteel Selwerd, de 

begindatering is onduidelijk. Al aan het einde van de dertiende eeuw gaan de leden van de 

prefectenfamilie zich Van Selwerd noemen. We mogen aannemen dat zij zich genoemd 

hebben naar de locatie van hun residentie in Selwerd, zoals dit gebruikelijk was voor adellijke 

families. Dijkstra veronderstelt dat na de dood van de rechtmatige heer, Hendrik III van 

Selwerd, de burcht onder het beheer van Reynolt van Coevorden is gekomen.
144

 Dit zal 

omstreeks het midden van de veertiende eeuw hebben plaatsgevonden. Als beheerder van de 

burcht stelde hij een hoofdman aan, namelijk Rolf Prediker, die tevens verwant was aan de 

prefectenfamilie. Prediker misbruikte zijn positie echter als roofridder, een daad die de 

hoofdman uiteindelijk met zijn hoofd moest bekopen. De stad Groninger veroverde en 

verwoeste kasteel Selwerd en onthoofde Rolf en zijn aanhangers voor de Boteringepoort in 

1356/1357.
145

 De ruïne behoorde toe aan de dochter van Hendrik III van Selwerd, Ida 

genaamd. Zij trouwde in 1360 met Herman van Coevorden.
146

 Volgens de huwelijksakte 

behoorde de ruïne, het Gorecht en het rechtersambt tot de rechten van Ida. Het stadsbestuur 
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had echter weinig belang bij uitbreiding van de macht van Coevorden. Zij ronselden 

Langewolde, Fivelingo en Hunsingo om samen het kasteel aan te kopen omdat alle partijen 

belang zouden hebben met de ondergang ervan.
147

 

 

Vrydemahuis 

 

Basisgegevens: 

Naam+ archis waarnemingsnummer: - 

Classificatie: Historisch kasteelterrein 

Typologische classificatie: - 

Toponiem: - 

Gemeente: Groningen 

Kaartmateriaal: Het Vrydemahuis zou volgens Van den Broek liggen in de 

Oosterstadshamrik, die vroeger de Vrydemahamrik werd genoemd.
148

 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

De locatie van het Vrydemahuis is tot op heden niet gevonden, hoewel  Feith’s Groenenberg 

een mogelijke kandidaat is aangezien het in de Oosterhamrik ligt. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Her Vrydemahuis komt alleen in 1339 in een oorkonde voor. Het werd toen afgebroken.
149

 

 

Wolfsbarge 

 

Basisgegevens: 

Naam+ archis waarnemingsnummer: 238214 

Classificatie: Potentieel kasteelterrein met aangetoonde versterking 

Typologische classificatie: Woon- en zaaltorenkastelen 

Toponiem: Wolfsbarge 

Gemeente: Hoogezand-Sappemeer  

Kaartmateriaal: 
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Figuur 12. Omstreeks 1811-1832 waren de contouren van het kasteelterrein nog 

zichtbaar in het verkavelingspatroon. Bron: Kadastrale minuutkaart 1811-1832 via 

Watwaswaar.nl 

Wolfsbarge is vooral zichtbaar op luchtfoto’s. Ook in het verkavelingspatroon springt de 

kavel waarop de burcht ligt eruit. Sporen van omgrachtingen en reliëf staan niet op de kaarten 

aangegeven. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

In 1955 werd het Bolwerk ontdekt op luchtfoto’s. In het kader van het project ter behartiging 

van de archeologische belangen in het herinrichtinggebied Oost-Groningen werd in 1986 

onderzoek uitgevoerd door het BAI.
150

 De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd door 

Groenendijk.
151

 Daarnaast is het interne rapport van de opgraving ter beschikking gesteld voor 

dit onderzoek.
152

 In december 1986 werd een 130 m lange en een 1,80 m brede zuid-noord 

georiënteerde sleuf over het midden van het terrein getrokken. De locatie van de sleuf is 

gebaseerd op de perceelindeling en de luchtfoto’s. De zuidelijk gelegen sloot was rond en 

behoorde mogelijk ook tot een restant van een gracht. Het begin van de sleuf werd 50 cm aan 

de binnenzijde van deze zuidelijk gelegen sloot gegraven. Men heeft twee verschillende 

opgravingsstrategieën gebruikt. Het zuidelijke gedeelte is vlakdekkend opgegraven en alle 

grachtsporen zijn volledig uitgegraven. In het noordelijke gedeelte van de werkput is alleen 

een vlak blootgelegd. De diepte van de grachten is bepaald door middel van boringen.  

 

Gracht Maximale breedte 

(m) noord 

Maximale 

breedte (m) zuid 

Diepte (cm) t.o.v. het huidige 

maaiveld noord/zuid 

Binnenste 

gracht (1) 

13 10 90 

Middelste 

gracht (2) 

6 4 60-70 
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Buitenste 

gracht (3) 

6,5  - 50 

 

Tabel 4. Beschrijving vondstmateriaal van de grachten van een mogelijk kasteelterrein 

bij Wolfsbarge. Bron: Bing-Maps 

 

Gracht Vondstmateriaal noord Vondstmateriaal zuid 

Binnenste gracht 

(1) 

Vol met puin (meer dan Z1), twee 

veldkeien en eikenhout 

Meer puin, blauwgrijze vettige 

leembrokken 

Middelste gracht 

(2) 

Weinig puin Gering puin 

Buitenste gracht 

(3) 

Geen puin Gering puin 

Tabel 5. Vondstmateriaal uit de grachten van een mogelijk kasteelterrein bij 

Wolfsbarge. Bron: Bing Maps 

 

In de tabellen 4 en 5 zijn de opgravingsgegevens van de drie grachten verwerkt. De buitenste 

twee grachten bevatten weinig of geen vondstmateriaal en zijn minder breed dan de binnenste 

grachten. Het middenterrein had een lengte, gemeten van gracht tot gracht, van 34 m. Behalve 

een restant van opgebrachte grond zijn geen verdere structuren op het middenterrein 

aangetroffen. Veel sporen en reliëf zijn verdwenen omdat de kavel verschillende malen is 

gediepploegd. Volgens de boer is geruime tijd een vierkant op het centrale deel zichtbaar 

geweest met zijden van circa 15 m á 25 m. Dit vierkant was te herkennen op basis van lichte 

leemachtige verkleuringen aan de hoekzijden, een kenmerk dat duidt op fundamenten van een 

op spaarboogfunderingen gebouwde structuur. De funderingen zijn blijkbaar tot in het 

maaiveld aangebracht. Secundair materiaal is afkomstig van gebouwen uit de grachtvulling. 

In de middelste gracht zijn sporen van baksteenpuin, dakpannen, hout en vettige leem (als 

vulmateriaal tussen de balken bij vakwerk?) aangetroffen.
153

  

 
Figuur 13 Schematische weergave van de teruggevonden grachten en de mogelijke 

wallen en ophoging op het middenterrein. De doorsnede lijkt erg veel op die van het 

Bolwerk omstreek de helft van de negentiende eeuw. Bron: Groenendijk (1987, 178). 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 
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Er zijn geen historische bronnen bekend waarin melding wordt gemaakt van een 

middeleeuwse sterkte ter hoogte van Wolfsbarge. Op basis van de vergelijking met Het 

Bolwerk bij Noordlaren stelt Groenendijk dat het complex in de eerste helft van de dertiende 

eeuw moet zijn aangelegd.
154

  

 

Zernikeburcht  

 

Basisgegevens: 

Archis waarnemingsnummer: 410576 

Classificatie: Potentieel kasteelterrein met aangetoonde versterking. 

Typologische classificatie: woon- en zaaltorenkastelen 

Toponiem: Zernikelaan 

Gemeente: Groningen  

Kaartmateriaal: Zowel op de Haubois kaart, de luchtfoto uit 1967 als op de AHN is een 

ruitvormige omgrachting zichtbaar. Ook het achtvormige omgrachte terrein is te herkennen op 

de AHN. Von Freitag Drabbe heeft het terrein ook ingetekend. 

 

Stand van het onderzoek: archeologie 

 

Per toeval werd langs de rand van een sloot aan de Zernikelaan een stuk muurwerk gevonden.  

Na veldonderzoek bleek dit een restant van een steenhuis te zijn. Iets ten noorden van het 

steenhuis lag een verhoging in het landschap waarvan men uitging dat het een wierde was. 

Veldonderzoek wees echter uit dat dit ook een restant van een versterking was. Sinds deze 

ontdekking zijn verschillende veldwerkcampagnes in en rondom het terrein uitgevoerd.
155

 

Men heeft in totaal drie middeleeuwse verdedigingswerken gevonden, namelijk: 

 A: een ruitvormig omgracht en opgehoogd terrein van 2800 m
2
. Op het binnenterrein 

zijn secundaire aanwijzingen voor stenen bebouwing gevonden. 

 B: een omgracht terrein met twee opgehoogde burchteilanden, de gracht om de 

burchteilanden is achtvormig. Het zuidelijke burchteiland heeft de afmetingen van 

circa 38 m x 40 m en het noordelijk burchteiland circa 35 m x 35 m. 

 C: een vierkant omgracht en opgehoogd terrein met de funderingsrestanten van een 

steenhuis. De fundering bestond uit zandige kleikluitjes.
156

 Het steenhuis had 

maximaal de afmetingen 10,3 m x 11,4 m buitenwerks. Het podium waarop het 

steenhuis stond had de afmetingen van circa 22 m x 27 m. De gracht was 7,5 m breed. 

Aan de noordzijde grenst de gracht aan het achtvormige omgrachte terrein waardoor 

de breedte op deze plek is verdubbeld.  
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Figuur 14. De drie kasteelterreinen van de Zernikeburcht. Het terrein met de twee 

burchteilanden is het oudste, gevolgd door de uitbreiding met de woon/zaaltoren in het 

zuiden. Het noordelijke ruitvormige terrein is het jongste.  Wieringa & Helfrich 2010, 

bijlage. 

 

Van elk kasteelterrein is een datering vastgesteld: 

A: Houten balk, hergebruikt als beschoeiing 1236/7 ± 6 jaar, uit de grachten aardewerk uit de 

dertiende/veertiende eeuw. Dit terrein is het laatste aan de verdedigingswerken toegevoegd.
157
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B: Het achtvormige kasteelterrein dateert uit het einde van de twaalfde tot en met de 

veertiende eeuw. 
158

  

C: Kortekaas  dateert de bouw van het terrein met een vierkante omgrachting in het begin van 

de dertiende eeuw op basis van het baksteenformaat van het metselwerk. De vondsten op het 

terrein dateren uit de dertiende en veertiende eeuw.
159

 De terreinen moeten gezien worden als 

een uitbreiding; ze blijven namelijk allemaal in gebruik gedurende de dertiende en veertiende 

eeuw. 

 

Stand van het onderzoek: geschiedenis 

 

Tot nu toe is weinig historisch onderzoek verricht naar de context van de kasteelterreinen. 

Kortekaas  koppelt het terrein aan de Van Selwerds en Rolf Prediker, maar stelt zich ook 

kritisch op ten opzichte van de historische koppeling van archeologische kasteelterreinen.
160

 

 

2.4 Morfologische kenmerken van de Gorechtse kasteelterreinen 

 

Overzicht en waardering van de stand van kennis- De bronnen die betrekking hebben op de 

verschijningsvorm van de Gorechtse burchten zijn zeer divers van aard. Van Feith’s 

Groenenberg, het kasteel te Glimmen, Knerdawinkel en het Vrydemahuis is niets bekend over 

de verschijningsvorm. De locatie van het Bolwerk is wel bekend maar niet archeologisch 

onderzocht. Dan resteren alleen de archeologische onderzoeken van de kasteelterreinen het 

Cortinghuis, Elba, de Gronenburg, Selwerd, Wolfsbarge de Zernikeburcht nog om de 

verschijningsvorm van de Gorechtse burchten te onderzoeken. Omdat de kwaliteit van de 

opgraving, de opgravingsmethode en de kwaliteit van het bodemarchief veel invloed hebben 

gehad op de uiteindelijke resultaten verschillen de data: 

 De opgraving van het Cortinghuis is niet op een archeologisch verantwoorde wijze 

uitgevoerd. Hoewel men enkele sporen van de fundering heeft getekend kunnen er 

geen dateringen aan vast worden gekoppeld. In de archeologie is het namelijk 

gebruikelijk om een spoor te dateren op basis van vondsten of monsters.
161

 Een 

dergelijke collectie heeft echter niet plaats gevonden tijdens de opgraving van het 

Cortinghuis. 

 De opgraving van Elba is volgens archeologische standaard uitgevoerd. Toch zijn er 

maar weinig sporen en structuren gevonden omdat de locatie te maken heeft gehad 

met hevige erosie waardoor uitsluitend de allerdiepste sporen bewaard zijn gebleven. 

Het schaarse vondstmateriaal was overigens toch bruikbaar voor een datering, hoewel 

veel aannames niet sterk zijn gefundeerd. 

 De opgraving van de Gronenburg is ongepubliceerd. 

 Het non-destructieve onderzoek naar kasteel Selwerd leverde informatie op over de 

fundamenten van de structuren in de burchteilanden, maar omdat deze resultaten niet 
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aangevuld zijn met veldwerk kan geen inzicht worden verkregen over de ouderdom 

van het complex. 

 De resultaten van het onderzoek van Wolfsbarge hebben zeer weinig opgeleverd. Dit 

komt omdat het reliëf is geërodeerd. Volgens de boer zou er geruime tijd de restanten 

van een fundering zichtbaar zijn geweest. 

 Het onderzoek naar de Zernikeburcht heeft in vergelijking tot de andere Gorechtse 

burchten veel informatie opgeleverd. Er konden maar liefst drie verschillende 

kasteeltereinen worden aangetoond. Toch zijn maar op één kasteelterrein 

architectonische resten bewaard gebleven. Net als Wolfsbarge en Elba hebben de 

terreinen te kampen met erosie. 

 

Een tweede manier om informatie te verkrijgen over het uiterlijk van kastelen is de analyse 

van kaartmateriaal en luchtfoto’s. Hoewel de ondergrondse resten daar uiteraard niet zichtbaar 

zijn kan wel veel aanvullende informatie worden verkregen over het reliëf. Bovendien omvat 

een dergelijke analyse een groter gebied dan de opgraving. Het Bolwerk, de Gronenburg, 

Selwerd en Wolfsbarge kunnen op deze wijze worden geanalyseerd.  Bovendien is voor het 

Bolwerk nog een extra bron beschikbaar, namelijk de beschrijving van Janssen uit de 

negentiende eeuw toen het reliëf nog wel intact was.
162

 

   

De morfologische kenmerken van de Gorechtse burchten- Hoewel er dus weinig informatie 

beschikbaar is over de morfologie van de Gorechtse burchten komen toch twee kenmerken  

het vaakst voor: 

 het restant van een toren op spaarboogfundering. Dergelijke constructies vallen 

typologisch gezien onder de woon/zaaltorenkastelen. De woontorens hadden een 

afmeting tussen de 8 m en 13 m met een uitzondering op de geschatte afmetingen van 

Wolfsbarge. Dat juist de restanten van de torens zijn teruggevonden is niet 

verwonderlijk. Om een bakstenen bouwwerk te construeren is het van belang om een 

stevige fundering aan te leggen van bijvoorbeeld een palenraster, baksteenpuin, zand 

of klei- en schelppaketten. De laatste restanten van het metselwerk en de funderingen 

blijven vanwege hun diepte onder het maaiveld vaak bewaard. Lichtere gebouwen, 

zeker wanneer deze op een verhoging hebben gestaan, zijn vaak niet meer aantoonbaar 

omdat zij niet zo diep zijn gefundeerd. Om inzicht te verkrijgen over mogelijke andere 

structuren op het kasteelterrein zijn de resultaten van het meest intacte terrein, kasteel 

Selwerd, van groot belang. Hier werd behalve een toren ook een ringmuur aangetoond.  

 Het voorkomen van een meervoudige omgrachting: Tenminste drie van de 

onderzochte terreinen, het Bolwerk, Wolfsbarge en Selwerd, waren omringd door een 

meervoudig grachten- en wallenstelsel. Het Cortinghuis en de Gronenburg hadden in 

feite ook een meervoudige omgrachting, alleen was de buitenste gracht een natuurlijke 

meander. Ook de Zernikeburcht bleek een complexe aaneenschakeling te hebben van 

verschillende omgrachte terreinen. Onderzoek rondom Elba heeft niet plaatsgevonden 

zodat de grens van de omgrachting niet kon worden vastgesteld. Het grachtensysteem 
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werd hoogstwaarschijnlijk gecombineerd met een wallensysteem. Bij Selwerd en het 

Bolwerk zijn deze wallen zelfs waargenomen.  

 

 

Kasteelterrein Afmetingen 

buitenwerks 

Cortinghuis 7,45 m x ? 

Elba 8 m x 10,8 m 

Gronenburg  13 m x 13 m 

Selwerd 9 m x 12 m 

Wolfsbarge 15 á 25 m x 15 á 

25 m 

Zernike  10,3 x 11, 4 

Tabel 6. Afmetingen van de woon/zaaltorens die aangetroffen zijn op de burchteilanden 

van de Gorechtse burchten. Wolfsbarge is in verhouding een uitschieter, maar dat kan 

worden verklaard doordat deze maten berusten op een niet-nagemeten schatting. 

 

De ontwikkeling van kastelenbouw in het Gorecht- Omdat veel ondergrondse structuren niet 

zijn gedateerd is het erg lastig om de ontwikkeling van de kastelenarchitectuur in kaart te 

brengen. Alleen van Elba en de Zernikeburcht is een dergelijke chronologische ontwikkeling 

aangetoond. Voor de andere burchten kunnen alleen historische vermeldingen als indicatie 

worden gebruikt, maar daarbij moet in acht worden genomen dat de historische vermelding 

niet per definitie betrekking heeft op de gevonden resten. Er kunnen natuurlijk meerdere 

bouwfasen zijn geweest. De Gorechtse kastelenbouw heeft zich als volgt ontwikkelt:  

 Beginfase: Aan het einde van de eerste helft van de twaalfde eeuw werden er reeds 

kastelen gebouwd in het Gorecht, want de eerste fase van de Zernikeburcht dateert uit 

deze periode. Aanwijzingen voor andere burchten met een dergelijke vroege datering 

zijn tot op heden niet bekend. De eerstvolgende datering van een burcht is het kasteel 

van prefect Egbert, dat in 1227 werd gebouwd én verwoest. Omstreeks 1239 

verschijnen in de kronieken van abdij de Bloemhof twee vermeldingen van burchten 

die werden verwoest in een conflict tussen de Gelkingen en de prefectenpartij, 

namelijk Knerdawinkel en de Gronenburg.
163

 Zij moeten al vóór 1239 zijn aangelegd. 

Maar ook omstreeks het midden van de dertiende eeuw werd nog een burcht gebouwd, 

want toen verrees Elba. Van de overige burchten is niet bekend wanneer zij zijn 

gebouwd.  

 Slotfase: Om inzicht te krijgen over de gebruiksduur van de complexen kunnen de 

gegevens van Elba en de Zernikeburcht worden aangehaald. Deze kastelen kenden een 

gebruiksduur tot aan de vijftiende eeuw en hebben dus op zijn allerminst als tijdelijke 

versterkingen in onrustige periode gediend.Omstreeks de helft van de veertiende eeuw 

zijn Selwerd, het Cortingshuis, Elba, het Vrydemahuis en de Zernikeburcht geslecht. 

De naam Gronenburg blijft wel voorkomen in de historische bronnen tot in de nieuwe 
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tijd. Van de overige burchten zijn te weinig gegevens beschikbaar om de eindfase te 

bestuderen. 

 

2.5 Historische kenmerken van de Gorechtse kasteelterreinen. 

 

Overzicht en waardering van de stand van kennis- Ook het historisch bronmateriaal is net zo 

als het archeologisch materiaal, divers van aard. In de dertiende eeuwse kronieken en de 

veertiende eeuwse oorkonden staan de nodige vermeldingen van burchten. De informatie 

varieert van een plaatsaanduiding, de indeling van het terrein, de functie van de burcht tot de 

bouw van een burcht of verwoesting ervan. Dit is het geval voor het Cortinghuis, Glimmen, 

Knerdawinkel en Selwerd. Ook zijn er kasteelterreinen waarover de middeleeuwse context 

niet is te traceren of het niet duidelijk is of de koppeling van de historische bron aan het 

archeologische complex wel is gerechtvaardigd. Kastelen van deze categorie zijn het 

Bolwerk, Elba, de Zernikeburcht, Feith’s Gronenberg en Wolfsbarge. Per kasteelterrein levert 

dit de volgende stand van kennis op: 

 Het Bolwerk: Het Bolwerk bij Noordlaren heeft twee verschillende historische 

etiketten gekregen, namelijk Mitspete/Munitio Threnthonum en Blankeweer. Tussen 

de datering van deze twee historische complexen zit een hiaat van twee eeuwen.
164

 De 

eerste veronderstelling is gebaseerd op de koppeling van een toponiem aan een 

archeologisch terrein, de tweede veronderstelling is gebaseerd op de koppeling van 

een plaatsbeschrijving in een historische bron.  

 Het Cortinghuis: Het Cortinghuis is alleen vermeld in een oorkonde die betrekking 

had op de verwoesting van dit kasteel in 1339 na een strijd tussen de Friezen en de 

Groningers.
165

  

 Elba: Elba komt niet aantoonbaar in kronieken en oorkonden voor. Het 

bezitsreconstructieonderzoek van Alma heeft aangetoond dat het land waarop Elba  

lag in de vijftiende eeuw behoorde tot de Friese hoofdelingenfamilie Onsta, maar gaat 

daarbij van uit dat zij niet de oorspronkelijke bouwheren waren in verband met 

overerving of verkoping.
166

 

 Feith’s Gronenberg: Alleen als het Vrydemahuis hetzelfde complex is als Feith’s 

Gronenberg zou er informatie over bekend zijn. De exacte context blijft echter 

onduidelijk en daarmee ook de historische achtergrond.
167

 

 Glimmen: Uit de Narracio kan worden afgeleid dat deze burcht werd gebouwd als 

bescherming van het territorium van de prefect. Het is niet duidelijk of deze burcht 

weer is opgebouwd na 1227.
168

 

 Gronenburg: In vergelijking tot de andere burchten is er zeer veel informatie bekend 

over de Gronenburg, namelijk de functie, de indeling en de verwoestingen.
169
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 Knerdawinkel: De burcht komt voor in de Narracio als uitvalbasis van de Gelkingen. 

Het werd in 1242 verwoest.
170

 

 Selwerd: Aan het eind van de dertiende eeuw gaat de prefectenfamilie zich Van 

Selwerd noemen. Zij resideerden waarschijnlijk vanaf dat moment in Selwerd. De 

tweede bron heeft betrekking op de sloop van het kasteel.
171

 

 Wolfsbarge: Er is tot op heden niets bekend over Wolfsbarge in historische 

bronnen.
172

 

 Zernike: Hoewel Zernike met een mogelijke residentie van Rolf Prediker wordt 

geassocieerd, is deze aanname niet aantoonbaar.
173

 

 

Kenmerken van de Gorechtse burchten op basis van historische  bronnen-  Hoewel het 

historische bronmateriaal lang niet altijd toereikend  is, kan voor sommige burchten toch iets 

worden gesteld of de functie, de bouwheer, de omvang en locatie.  

 Functie: De burcht te Glimmen werd gebouwd om het territorium van de prefect te 

beschermen en is dus een grensburcht. Over de Gronenburg werd door Menko gesteld 

dat de burcht oorspronkelijk was gebouwd tegen de inwoners van Drenterwolde in 

verband met een ‘tweedracht’. Van den Broek denkt dat het mogelijk om een 

ontginningskwestie gaat.
174

 Knerdawinkel wordt vermeld als toevluchtskasteel en zal 

dus een overwegend militaire functie hebben gehad. Betreffende de overige burchten 

ontbreken primaire aanwijzingen over de functie. 

 Bouwheren: Behalve de burcht van prefect Egbert worden bouwheren van de 

Groningse burchten niet vermeld in de historische bronnen. Wel kunnen twee partijen 

worden onderscheiden, namelijk de prefectenpartij en de Gelkingse partij. De 

Gronenburg, Selwerd en uiteraard Glimmen kunnen tot de eerste partij worden 

gerekend en Knerdawinkel tot de tweede partij.  

 Omvang en locatie: De Gronenburg komt het meest voor in de geschreven bronnen. 

Het is de enige burcht waar informatie over de locatie en de omvang is geschreven. In 

1242 was de Gronenburg een kasteel dat bijna door een rivier werd omsloten. Dit zal 

een meander zijn geweest.
175

 In de rivier bij de Gronenburg zou een ebbezijl hebben 

gelegen.
176

 Uit de oorkonde uit 1440 waarin de Gronenburg als bisschoppelijk 

eigendom staat beschreven zijn ook de gebouwen beschreven. Er zou een heem, een 

hofstede met land hebben gestaan én er zou ook onland toe behoren waarop een kleine 

hofstede met toebehoor stond.
177

 In de oorkonde uit 1513 staat ook de omvang van 

beschreven. Het zou gaan om een half erf op de Gronenburg van zes koewijden in het 

lange bolwerk en negen gras land bij het personaatschap. 
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2.6 Discussie en conclusie 

 

Inleiding 

Archeologische, historische en landschappelijke bronnen zijn erg belangrijk voor het 

verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van kastelen. Toch moet de koppeling van een 

historische bron aan een archeologisch complex altijd kritisch worden bekeken. Bedoelde de 

auteur wel het zelfde complex als in deze scriptie? Zelfs wanneer een burchtnaam bewaard is 

gebleven op een kaart moet er rekening worden gehouden met een oudere bouwfase op 

dezelfde of een nabijgelegen locatie. Een landschappelijk onderzoek naar de omgeving is 

daarom van belang.  

De datering van het Bolwerk 

Bewust is de datering van het Bolwerk niet meegenomen in de analyse, hoewel daar wel 

historisch onderzoek naar is verricht. Er zijn twee verschillende kastelen die aan het Bolwerk 

worden gekoppeld, namelijk Blankeweer en Mitspete/Munitio Threntonum. Het toponiem 

Blankeweer lijkt betrekking te hebben op de kavel ten westen van het Bolwerk, maar 

aanwijzingen voor een sterkte zijn tot op heden niet aangetroffen. Op de Beckering kaart staat 

Blankenweer meer ten westen afgebeeld samen met het blokhuis Weerdenbras.
178

 Op de kaart 

van Bartold Wicheringe (1616) ligt direct ten noorden van Noordlaren het toponiem 

Blankenborch.
179

 Het Bolwerk ligt meer ten noordwesten van Noordlaren. Op het onderzochte 

kaart- en fotomateriaal is geen borg te vinden die deze naam draagt. Natuurlijk is de kaart van 

Wicheringe niet helemaal exact. De mogelijkheid dat hiermee een sterkte ter hoogte van de 

Kampsteeg wordt bedoeld kan niet worden uitgesloten.  

Het lokaliseren van Mitspete/ munitio Threntonum is een stuk lastiger.
180

 Er zijn twee 

aanwijzingen betreffende de ligging van deze sterkte. In de Quedam narracio wordt vermeldt 

dat het Drentse hoofdkwartier Mitspete verwoest werd nadat de Groningers en de Hunsigoers  

het dorp Lare hadden aangevallen. Ook is in de kroniek van Johannes de Beke te lezen dat een 

kasteel te Lare aanwezig was.
181

  Om bij de plaats van bestemming te komen zou men langs 

het Bolwerk moeten. Ook in een oorkonde van 1339 is een kleine aanwijzing gegeven over de 

ligging van het munitio Threntonum, het zou namelijk ten zuiden van de stad liggen- volgens 

van de Broek zijn kasteel Lare en het munitio Threntonum dezelfde burchten. Toch zijn er 

twee problemen wanneer men het Bolwerk interpreteert als het Drentse hoofdkwartier: 

 De in de Quedam narracio beschreven geografische aanduidingen zijn heel globaal. 

Ten zuiden van Groningen liggen veel strategische locaties, bijvoorbeeld bij voorden. 

Mogelijk is het Drentse hoofdkwartier een geheel ander complex. 

 De vergelijking tussen Wolfsbarge en het Bolwerk: archeologisch onderzoek naar het 

Bolwerk mag dan wel niet hebben plaatsgevonden, maar de burcht lijkt op het eerste 

gezicht sterk vergelijkbaar met de burcht bij Wolfsbarge. Het is mijn inziens goed 
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mogelijk dat deze twee burchten tegelijkertijd zijn gebouwd in opdracht van dezelfde 

persoon of instantie. Wolfsbarge lag bovendien tot 1282 in de marke van Noordlaren. 

De in 1262 gebouwde kapel stond ook in relatie met de kerk van Noordlaren.
182

 Het 

ligt daarom mijn inziens voor de hand dat het Bolwerk en Noordlaren ook vóór 1282 

zijn gebouwd. Dat het Bolwerk Mitspete zou zijn lijkt minder aannemlijk. Mitspete 

was een belangrijke Drentse versterking die geen verband leek te hebben met een 

andere sterkte.  

Om deze twee redenen is er bewust voor gekozen om het Bolwerk niet te verbinden aan één 

van deze historische bronnen.   

 

Conclusie 

 

Hoe moeten de materiële overblijfselen en de historische kennis van kastelen in het Gorecht 

worden geclassificeerd?  In het Gorecht kunnen kastelen onderscheiden worden die 

uitsluitend in historische bronnen worden genoemd en waarvan we de exacte locatie niet 

weten, namelijk Glimmen, Knerdawinkel en het Vrydemahuis. Daarnaast zijn er kastelen die 

archeologisch zijn waargenomen en waarvan op basis van historische bronnen kan worden 

gesteld dat het om een kasteel moet gaan. Daarvoor wordt de definitie kasteelterrein 

gehanteerd. Het gaat om de Gronenburg en Selwerd. De laatste categorie wordt gevormd door 

versterkte complexen waarvan sterk het vermoeden bestaat dat het om een kasteelterrein gaat, 

maar waarvan niet bewezen kan worden omdat de historische context ontbreekt. Het vereiste 

is immers dat op een dergelijk terrein adel heeft gewoond. Voor het Bolwerk, het 

Cortingshuis, Elba, Wolfsbarge en de Zernikeburcht is de historische context niet duidelijk.   

 

Wat is de stand van kennis van de Gorechtse kasteelterreinen? 

Van de elf kasteelterreinen is er naar tien historisch onderzoek verricht en naar zes 

archeologisch onderzoek.  

 

Naam Classificatie Typologische classificatie Arch. 

Onderzoek 

His. 

Onderzoek 

Burchteilanden Datering 

Bolwerk 2 * Nee Ja 1 <1282 

Cortinghuis 3 Woon/zaaltorenkastelen Ja Ja 2 <1355-1357 

Elba 3 Woon/zaaltorenkastelen Ja Ja 2 ca. 1250-

1400 

Feith’s 

Groenenberg 

2 * Nee Ja * ? 

Glimmen 6 * Nee Ja * 1227 

Gronenburg 4 Woon/zaaltorenkastelen Ja Ja 3> <1242- 

Euvelgunne 

Knerdawinkel 6 * Nee Ja * <1242 

Selwerd 4 Ronde kastelen & Ja Ja 2 <1360 

                                                           
182

 Groenendijk & Van der Sanden 2007, 173. 



57 
 

 

woon/zaaltorenkastelen 

Vrydemahuis 6 * Nee Ja * <1339 

Wolfsbarge 3 Woon/zaaltorenkastelen Ja Nee 1 <1282 

Zernikeburcht 3 Woon/zaaltorenkastelen Ja Ja 4 ca. 1200-

1400 

Tabel 7. Schematisch overzicht van de stand van kennis van de kasteelterreinen in het 

Gorecht. *= geen informatie bekend. 

 

Wat zijn de morfologische kenmerken van kastelen in het Gorecht? 

Er is weinig informatie in het bodemarchief bewaard gebleven en er zijn geen historische of 

iconografische overleveringen overgeleverd die betrekking hebben op het uiterlijk van de 

Gorechtse burcht. Tot zover kon worden aangetoond dat één kenmerk specifiek is voor de 

Gorechtse burchten, namelijk de aanwezigheid van een woon/zaaltoren. Daarnaast is er bij 

meerdere kasteelterreinen een meervoudig wallen- en grachtenstelsel aangetoond, te weten bij 

het Bolwerk Wolfsbarge en Selwerd. Ook bij de Gronenburg lijkt langs de meander een extra 

waterloop te zijn geweest. De meeste burchten zijn in de periode 1200-1250 gebouwd. Alleen 

Selwerd is mogelijk eind dertiende-eeuws en voor Wolfsbarge en het Bolwerk kan geen 

specifiekere datering worden gegeven dan vóór 1282. 

 

Wat zijn de historische kenmerken van kastelen in het Gorecht? 

Ondanks dat niet al het historische bronmateriaal even toereikend is, konden toch 

verschillende zaken worden onderzocht. De burchten behoorden, indien dit kon worden 

aangetoond, tot de burggraafpartij. Slecht één, Knerdawinkel, behoorde tot de burgerpartij. 

Het is niet eens zeker of deze burcht in het Gorecht heeft gelegen. Twee functies konden 

worden aangetoond, namelijk het verzekeren van de territoriumgrenzen(Glimmen) en het 

controleren van Drenterwolde (de Gronenburg). Beide functies hadden als doel het Gorecht 

territorium te ondersteunen.
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3. Landschapsreconstructie van het Gorecht tijdens de volle middeleeuwen  

 

3.1 Inleiding 

 

Het tegenwoordige Nederland kent een complexe infrastructuur met onder meer veel lange 

rechte wegen en kanalen. Met de huidige kennis en techniek kunnen we namelijk omgaan met 

verschillende landschapseenheden en natuurlijke barrières. In de middeleeuwen was men voor 

het gebruik van de infrastructuur veel meer afhankelijk van het natuurlijke landschap. Door 

een drassig gebied kon geen weg worden aangelegd; men zou immers met de kar in de 

modder wegzakken. In de loop van de middeleeuwen werden verschillende activiteiten 

ondernomen om het wilde landschap te temmen, zoals het aanleggen van dijken, ontginning 

van de woeste gronden, turfsteken, het rechttrekken van meanders en het omleggen van 

waterwegen. Al deze ingrepen hadden grote invloed op het natuurlijke landschap en de 

bijbehorende waterhuishouding. De uiteindelijke territoriale indeling van gebieden in de volle 

middeleeuwen is daarom het resultaat van natuurlijke begrenzingen enerzijds en antropogene 

ingrepen 

in het landschap anderzijds.
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3.2 De verschillende landschapstypen in het Gorecht   

 
Figuur 15. De verschillende afzettingen in het Gorecht omstreeks 800 AD. Het 

Zuidlaardermeer, het Foxholstermeer en het Paterwoldsemeer waren er nog niet. Bron: 

Vos & Bazelmans 2011, 67. 

Tussen 1139 en nu is het landschap veranderd. Vooral veel veen is verdwenen ten gevolge 

van turfwinning en ontginning. Om een indruk te krijgen van de ondergrond tussen 1139 en 
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1350 zijn de Holocene kaarten van 800 AD en 1500 AD gebruikt.
183

 Daaruit blijkt dat het 

Gorecht bestond uit dekzandgebieden, getijdengebied en riviervlaktes, beekdalen, 

stuwwallen/gestuwde keileemheuvels/keileemruggen en veengebied. Tussen 800 AD en 1500 

AD zijn er twee veranderingen waarneembaar, namelijk de getijdengebieden en de 

riviervlaktes werden bedijkt en het Zuidlaardermeer ontstond. 

Het Pleistocene Gorechtse landschap 

 Keileemlandschap: De oudste afzetting aan het oppervlak, het keileem, dateert uit het Saalien 

en is onderdeel van het Hondsrug complex. Het werd gevormd door een ijstroming, de 

zogenoemde Hondsrug-Hümmling stroom, die te weeg werd gebracht door een breuk van het 

subglaciale Wesermeer in het proglaciale Münstermeer (Duitsland) in het Laat-Saalien 

waardoor de ijsmassa ging vloeien. In het noordelijk deel van de Hondsrug leidde stagnatie 

van dieper gelegen geologische structuren tot de depositie van keileem op een hoogte van 6 m 

boven de toenmalige zeespiegel.
184

 In het onderzoeksgebied komt keileem op twee plekken 

aan de oppervlak: ten noordwesten van Noordlaren bij de Kampsteeg en ten noorden van 

Glimmen. Op de meeste andere plaatsen ligt het keileem binnen één of anderhalve meter 

diepte.
185

 In het Gorecht dagzoomde het keileem aan  het oppervlakte in het oostelijke 

gedeelte als onderdeel van de Hondsrug. Een groot deel van de Hondsrug is tegenwoordige 

bebouwd. Er komen nu hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ ) voor en bij de keileemopduiking 

van de oostelijke rug van de Hondsrug keileemstagnatiegronden (KX) en veldpodzolgronden 

(HN). 

Dekzandlandschappen:  In het zuiden van het onderzoeksgebied liggen dekzandgronden. In 

de stadialen van het Weichselien is dit zand, behorend tot de Formatie van Boxtel, afgezet 

door de wind.
186

 In het begin van het Weichselien hadden deze verstuivingen een lokaal 

karakter omdat toen nog vrij veel vegetatie aanwezig was op het land, maar in het 

Pleniglaciaal was deze vegetatie grotendeels verdwenen. Nederland had het karakter van een 

poolwoestijn waar de ondergrond permanent bevroren was waardoor zandverstuivingen vrij 

spel hadden.
187

 De voor de minerale dekzandgronden kenmerkende podzolbodem 

ontwikkelde zich in het Holoceen gedurende het Boreaal.
188

 

 

Het Holocene Gorechtse landschap 
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Getijde en riviervlakte landschap:  Bij de geologische ontwikkelingen in het Holoceen spelen 

de sedimentatieprocessen binnen de rivier- en kustvlakten een belangrijke rol in de vorming 

van het landschap.
189

 In het Holoceen werd het klimaat warmer. De ijskappen smolten met als 

gevolg dat de zeespiegel steeg. In de kust- en riviervlakten werd een dik pakket met klei-, 

zand- en veenlagen afgezet.
190

 Aan het begin van het Holoceen heeft Nederland een naar het 

noordwesten hellend oppervlak en landwaarts van de kustlijn kwelt zoet water op. Zo konden 

zich daar veenmoerassen ontwikkelen. Omdat de zeespiegel in het Holoceen steeg schoof ook 

de kustlijn en de veenmoeraszone steeds verder landwaarts. De kustmoerassen, waar 

veenvorming had plaatsgevonden, raakten door deze trangressie van de zeespiegel overdekt 

met de mariene sedimenten zand en klei. Zo onstond de veenlaag die wordt aangeduid met de 

naam Basisveen Laag.
191

 Deze laag wordt gerekend tot het Wormer Laagpakket. Op dit 

laagpakket werd vervolgens weer een veenlaag afgezet, het zogenoemde Hollandveen 

Laagpakket.
192

 De ruimte die beschikbaar was voor de opeenhoping van sediment hing af van 

twee factoren, namelijk de morfologie van het naar zee hellende landoppervlak en de snelheid 

van de relatieve zeespiegelstijging. Of de ruimte ook werd opgevuld was afhankelijk van de 

sedimenttoevoer.
193

  Aan het begin van het Atlanticum (achtduizen tot zesduizend jaar voor 

heden) kwam in de dalen van de Hunze het getijdenbekken van de Waddenzee tot 

ontwikkeling.
194

 Het laaggelegen Hunzedal vormde eerst een toegangspoort voor de 

oprukkende zee en vervolgens een opvangbekken voor sediment dat afkomstig was van 

geërodeerde hogere kustgebieden.
195

 Uiteindelijk kon vóór zevenduizend jaar voor heden de 

sedimentatie en veenvorming niet meer op tegen de snelle zeespiegelstijging. Grote delen van 

het kustgebied kwamen onder water te staan.In deze periode ontstonden waddengebieden met 

getijdegeulen. Tijdens hoogwater werd langs deze geulen zand afgezet en meer landinwaarts 

kon onder rustige omstandigheden klei bezinken.
196

 Deze afzettingen worden tot het 

Walcheren Laagpakket gerekend.
197

 In het gebied van de Hunzeboezem waren tussen de 

klastische sedimentatiefase door ook fasen voor moerascondities en veenvorrming. Rond 

3500 jaar voor heden bereikten de Noord-Nederlandse getijdenbekkens hun maximale 

uitbreiding en omstreeks 2900 verlandde het Hunzegebied.
198

 

 

Het hoogveenlandschap:  In het Atlanticum nam de veengroei toe. Op de hoger gronden en 

mogelijk ook in de rivierdalen kwam dit vooral door de stijging van de grondwaterspiegel en 

verandering in de overheersende plantengroei.
199

 Aan het begin van het Holoceen daalde de 

piekafvoer van de rivieren door de opwarming van het klimaat en het herstel van het 

vegetatiedek. Daardoor nam ook de sedimentlast van de rivieren af. De aanvankelijk 
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verwilderde Holocene rivieren maakte plaats voor meanderende rivieren. In de restgeulen van 

de Pleistocene rivieren kwam klei tot bezinking en onstonden meren en moerassen waarin 

veen werd gevormd.
200

  In het kustgebied kwam het veen vooral tot ontwikkeling door de 

stijging van de grondwaterspiegel.
201

 Door de ontginningen van de veengebieden in de volle 

middeleeuwen verdween de bufferende werking van de veenspons waardoor het water snel 

werd afgevoerd. Dit zorgde voor wateroverlast.
202

 Een indirect gevolg van de afwatering van 

de veengebieden was dat het veenpakket inklonk en oxideerde.
203

 Oorspronkelijk heeft het 

veen in de beekdalen op een aanzienlijk hoger niveau gelegen.
204

 Ook de verspreiding van het 

veenpakket was omvangrijker, maar door de turfwinning is tegenwoordig een groot deel 

verdwenen.
205

 Het hoogveen dat de Pleistocene gronden bedekt en in het Holoceen is 

gevormd behoort tot de formatie van  Nieuwkoop.
206

 De ontwikkeling van veen kent 

verschillende stadia. Als voorbeeld wordt de verlanding van een plas gebruikt waarin 

verschillende planten successies zijn. Gedurende deze verschillende successies, die in een 

eutroof (voedselrijk water) of oligotroof (voedselarm water), wordt eerst laagveen afgezet. De 

dode plantenresten vormen een goede voedingsbodem voor de volgende fasen. Naar enkele 

succesies groeit het veen boven het water uit en is er sprake van hoogveen.
207

 

 

Het stroomdallandschap- De Drentse Aa en de Hunze, dat zijn de twee rivieren die door het 

Gorecht stromen, ontspringen op het Drents Plateau. De oorsprong van deze Drentse 

stroomdalen dateert uit de laatste fase van het Saalien.
208

 Omdat de zeespiegel nog een stuk 

lager stond raakten de smeltwaterstromen die van het Drents plateau naar lagergelegen 

gebieden stroomden,  nam het verval sterk toe en nam daardoor de stroomsnelheid toe. De 

rivieren sneden zich diep in waardoor het keileem erodeerde. In het Midden-Pleniglaciaal 

werden de meeste stroomdalen verdiept en verbreed. Daarna werden de dalen opgevuld met  

fluvioglaciale afzettingen.
209

 In het Boven-Pleniglaciaal en het Laat-Glaciaal raakten de 

stroomdalen verstopt met dekzand. Het water was genoodzaakt om een nieuwe weg te zoeken 

en er onstonden de huidige orientatiepatronen van de waterstromen.
210

 Aan het begin van het 

Holoceen werden nog beekzanden afgezet, maar vanaf het Atlanticum overheerste veengroei. 

Veel stroomdalen op het Drents plateau waren echter nog verstopt met sediment. Deze 

beekdalen raakten gevuld met water door de stijging van de grondwaterspiegel waardoor 

talloze meren onstonden waar zich in de eerste helft van het Atlanticum gytja afzette. In de 

tweede fase van het Atlanticum was de grondwaterstand echter dusdanig gestegen dat de 

meren overstroomden. Deze doorbraken leidden tot het huidige afwateringspatroon van de  
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hoger gelegen delen van het Drents plateau.
211

 In de beekdalen werd klei, leem of kleiig zand 

afgezet. Ook vond er veengroei plaats in een voedselrijk milieu wat laagveen opleverde. Deze 

afzettingen worden gegerekend tot het Singraven laagpakket dat onderdeel is van de Boxtel 

formatie.
212
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Figuur 16. De ligging van waterwegen en meren. De westelijke meanderende rivier is de 

Drentse Aa en de oostelijke meanderende rivier is de Hunze. In het Gorecht waren 

tussen 1150 en 1350 niet alle gegraven waterwegen al aanwezig en hadden de rivieren 

nog hun oorspronkelijk loop. Alleen het Reitdiep en het Nieuwe Gat zijn met redelijke 

zekerheid in deze periode te dateren. De Kleisloot (voorloper van het Boterdiep) en de 

Hoensloot (voorloper van het Hoendiep) waren mogelijk ook al aanwezig. Op de kaart is 
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het Van Starkenborghkanaal niet weergegegeven. Bronnen: Van den Broek 2007, 266, 

364 & Van den Broek 2011, 29,117, 138. 

3.3 Waterwegen en meren in het Gorecht 

 

De rivieren 

 

De Drentse Aa vormde aan de zuidzijde grotendeel de Gorechtse grens. De loop van de Aa 

kan op basis van kaartmateriaal grotendeels worden gereconstrueerd. Alleen aan de 

zuidwestzijde van de stad Groningen is de oorspronkelijke loop niet meer zichtbaar. De 

Hunze vormde een as tussen twee gebieden binnen het Gorecht: het Go ten westen van de 

Hunze en het Wold, dat ook wel Drenterwolde werd genoemd,  in het oosten van de Hunze. 

Bij het woldgebied moet overigens gedacht worden aan een veen- en moerasgebied met 

rietlanden, zeggemoerassen, broekbossen en hoogvenen.
213

  

 

In de loop van de middeleeuwen waren er steeds meer waterstaatkundige ingrepen. Men 

probeerde ook de waterstanden te beheersen: enerzijds was hoog water belangrijk voor de 

scheepsvaart, anderzijds moest de waterstand in de rivieren lager zijn die de 

ontginningsgebieden zodat het overtollige water kon wegstromen.
214

 Meanders werden 

rechtgetrokken, rivieren gekanaliseerd en bedijkt. Vanaf de dertiende eeuw hebben 

verschillende waterstaatkundige ingrepen plaatsgevonden waardoor de loop van de rivieren is 

veranderd (figuur 17). Hoe zag de situatie er bij benadering tussen 1150 en 1350 uit?  Er zijn 

verschillende waterweg die kunnen worden afgeschreven, te weten het van Starkenborgkanaal 

Eemskanaal, het Damsterdiep en het Schuitendiep, want deze waterwegen zijn aangelegd na 

1350.  Dan zijn er twee gegraven waterwegen die ook aanvankelijk na 1350 zijn gebouwd, 

maar die een oudere voorganger kenden, te weten het Boterdiep (daarvoor de Kleisloot) en het 

Noord-Willemskanaal/Hoendiep (daarvoor de Hoensloot). De Kleisloot diende als vaarweg en 

was vóór 1392 gegraven. Parallel langs de Kleisloot liep de Kleiweg die al in 1257 voorkomt 

in oorkonden.
215

 De Hoensloot had aanvankelijk een functie als afwateringssloot en zal niet 

voor scheepsvaart hebben gediend.
216

 Tot de dertiende en veertiende eeuwse 

waterstaatkundige ingrepen kon het kanaliseren van de Drentse Aa tot de vaarweg Reitdiep 

worden gerekend en het de aanleg van het Nieuwe gat in 1321.
217

 

 

Het onstaan van de meren 

 

Het Zuidlaardermeer- In het Gorecht liggen drie meren: het Zuidlaarermeer, het Paterswoldse 

meer en het Foxholstermeer. In de middeleeuwen hadden deze meren niet de omvang die ze 

tegenwoordig hebben. Het Zuidlaardermeer is onstaan in de loop van de dertiende eeuw als 

gevolg van een toenemende wateroever. Dit werd veroorzaakt door het verleggen en uitdiepen 
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van de Hunze en de turfwinning van de Aduarder monniken ten oosten van het Hunzedal.
218

  

Het ontstaan van het Zuidaardermeer moet reeds in de eerste eeuwen van de jaartelling 

worden gezocht, want toen fungeerde  het als een getijdebekken. Dwars door dit 

getijdenbekken liep het stroomdal van de Hunze.
219

 Tot aan het midden van de twaalfde eeuw 

was het mogelijk om de Hunze over te steken via een voorde.
220

  Uit oorkonden valt af te 

lezen dat Noordlaren en Wolfsbarge nauwe connecties met elkaar hadden, want Wolfsbarge 

lag aanvankelijk in de marke van Noordlaren. In 1263 verrees in Wolfsbarge een kapel die in 

relatie stond met de kerk in Noordlaren.
221

 Rond 1264 was er overigens al wel sprake van een 

ondiepe poel ter hoogte van Noordlaren.
222

 Toen Wolfsbarge zich omstreek 1285 losmaakte 

mag er worden aangenomen dat de poel een dusdanige omvang had gekregen dat het een 

bellemmering vormde voor het verkeer tussen Wolfsbarge en Noordlaren.
223

 Tot aan 1285 zal 

de infrastructuur tussen Noordlaren en Wolfsbarge dus een ander karakter hebben gehad. 

 

Het Paterwoldsemeer en het Foxholstermeer- Het Paterswoldse meer is van een nog jongere 

datering: het is in de achtiende eeuw ontstaan  omdat het gebied werd afgegraven ten behoeve 

van de turfwinning.
224

 Vóór deze periode heette het gebied Neerwolde waar zich in de 

twaalfde en dertiende eeuw veeboeren op veenterpen hadden gevestigd. Neerdwolde bestond 

toen uit drie gebieden: het Gelkingerland, het Middelbuurschap en het Zuiderbuurschap.
225

 Na 

de dertiende eeuw werd het gebied te drassig voor bewoning.
226

 Ook het Foxholstermeer zou 

het resultaat zijn van turgraverij dat begon met petgaten, maar over de datering van het 

ontstaan van het meer is zeer weinig bekend.
227
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3.4 Grenzen 

 

 Op enkele negentiende-eeuwse kaarten staan de grenzen van het Gorecht aangegeven. Over 

de totstandkoming van de grenzen van het Gorecht heeft Van den Broek onderzoek 

verricht.
228

  De grenzen werden enerzijds bepaald door landschappelijke factoren, zoals 

ligging van de Drentse Aa en de Hunze, anderzijds door de middeleeuwse 

ontginningsbewegingen. De oostgrens, een deel van de noordelijke grens en een deel van de 

westgrens zijn tot stand gekomen door de ontginningen die in de twaalfde en dertiende eeuw 

werden uitgevoerd 
229

 De Drentse Aa en het Reitdiep vormden voor een groot deel de grens in 

het westen. De zuidelijke grens, de Semslinie, dateert uit 1615.
230

 Over het uiterlijk van de 

grens in de middleeuwen is minder bekend, hoewel Wolfsbarge en Noordlaren sinds 1150 

onderdeel waren van het Gorecht.
231

 In het Gorecht liggen op de Hondsrug verschillende 

nederzettingen, waaronder Groningen, Helpman, Essen, Dilgt, Hemmen, Haren, Onnen en 

Glimmen. Ten oosten van het Gorecht liggen verschillende veenontginningsnederzettingen, 

namelijk Noorddijk, Middelbert, Engelbert, Westbroek, Kropswolde en Wolfsbarge.  
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Figuur 17. Indeling prefectuur met de locatie van buurtschappen en 

parochiecentra/kerkdorpen/parochiekerk. Bron: Noomen 1990, 128. 
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3.5 Wegen in het Gorecht 

 
Figuur 18. De inter-regionale routes in het Gorecht en de stadswegen zoals deze er bij 

benadering in de dertiende eeuw er zouden hebben uitgezien. Bron: Van den Broek 

2011, 126, 132, 133. 
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De recontructie van het Gorechtse wegennetwerk is vooral gebaseerd op bestudering van  

jonger kaartmateriaal en de bevindingen van Van den Broek.
232

 In de middeleeuwwen lag 

Groningen in het midden van verschillende interregionale wegen, namelijk: 

 De Heereweg en de Borg (Groningen-Coevorden), de Borg liep door naar 

Appingedam.
233

 

 De Paddepoelsterweg (de weg van Groningen naar Ubbega) 

 De Kleiweg (de weg richting Onderdendam) 

 De Stadsweg (richting Appingedam) 

 Richting Vredewolde en Langewolde liepen twee niet met namen genoemde inter-

regionale wegen. 

 De Drentsche Laan (Peizerweg) was ook een interregionale weg richting Drenthe, 

maar deze weg was alleen in de zomermaanden toegankelijk.
234

 

 
Figuur 19. De situatie aan het begin van de zeventiende eeuw getekend door Bartold 

Wicheringe. Groningen is het knooppunt van verschillende inter-regionale 

toegangswegen. Bron: Schroor 2003, 28. 
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3.6 Conclusie: Het landschap in de volle middeleeuwen 

 

Welke landschappen kwamen er in het Gorecht voor in de periode 1139-1350?- In het 

Gorecht kan onderscheid worden gemaakt tussen het Pleistocene landschap en het Holocene 

landschap. Het keileemlandschap en het dekzandlandschap behoren tot de eerste categorie en 

het getijde en riviervlaktelandschap en het het veenlandschap tot de tweede categorie. Het 

beekdallandschap kende zijn oorsprong in het Pleistoceen, maar is in het Holoceen verder 

ontwikkeld. In het zuiden van het Gorecht komt  het Pleistoceen aan de opervlakte met een 

uitloper van de Hondsrug. Aan de weerszijden van de Hondsrug, dus in de beekdalen van de 

Aa en de Hunze lag veen en beekklei. De veenpaketten zijn grotendeels verdwenen als gevolg 

van turfwinninging in het verleden. In het Gorecht komen de Drentse Aa en de Hunze in 

elkaars nabijheid en komen benoorden de stad Groningen samen. De kern van de stad 

Groningen op de uitloper van de Hondsrug ligt hoog maar daaromheen is de  

landschapsindeling anders dan in het zuiden van het Gorecht. Dat komt omdat de Hunze als 

getijdenbekken heeft gedient: de omringende gebieden worden gerekend tot het getijde en 

riviervlakte landschap. Het stroomgebied van de Drentse Aa behoort tot het 

stroomdallandschap. De hoger gelegen veendelen zijn weer onderdeel van het veenlandschap. 

 

Hoe zag het waterwegnetwerk er in de volle middeleeuwen uit? 

Tussen 1139 en 1350 was de oorspronkelijke loop van de Drentse Aa en de Hunze nog als 

zodanig in gebruik. De belangrijkste waterstaatkundige verandering was de aanleg van het 

Reitdiep in de eerste helft van de dertiende eeuw dat de meanderende loop van de Aa verving. 

Daarnaast werd ook de Kleisloot (het latere Boterdiep) aangelegd. Behalve de aanleg van het 

Nieuwe Gat in 1321 is de afsnijding van andere meanders niet gedateerd. Deze afsnijding 

diende overigens niet voor het verkorten van de vaarweg maar als zijltocht. Hetzelfde gold 

voor de Hoensloot, de voorloper van het Hoendiep. Deze waterweg diende niet voor de 

scheepsvaart maar voor de afwatering 

 

 Welk gebied behoorde tot het Gorecht in de volle middeleeuwen? 

De grenzen van het Gorecht zijn divers van aard. In het zuidwesten vormde de Drentse Aa de 

grens. Ter hoogte van het Paterwoldse meer (het vroegere Neerwolde) strekte de grens zich 

ten westen uit achter de Drentse Aa. Hier werd de grens bepaald door ontginningen. Als grens 

voor het noordwesten diende het Reitdiep. In het noorden werd het punt waar de Hunze en de 

Aa vroeger samenkwamen ook gebruikt als grens. Verder is het oostelijke deel van de 

noordelijke grens en de gehele oostelijke grens bepaald door de ontginningen in de twaalfde 

en dertiende eeuw. De zuidgrens, de zogenoemde Semslinie, is pas in 1615 tot stand 

gekomen. Over het verloop van deze grens in eerdere perioden is weinig bekend. 

   

Hoe zag het wegennetwerk in het Gorecht er in de volle middeleeuwen uit? 

De stad Groningen was een knooppunt waar verschillende interregionale wegen samen 

kwamen, te weten de Heereweg(Groningen-Coevorden), de Paddepoelsterweg (Groningen-

Ubbega), de Kleiweg (Groningen-Onderdendam), de Stadsweg (Groningen-Appingedam), 

twee niet met namen genoemde wegen richting Vredewolde en Langewolde, de zomerweg en 
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de Drentsche Laan  (Groningen-Drenthe). Indirect was Groningen verbonden met de weg 

genaamd de Borg die Appingedam met Coevorden verbond. Ter hoogte van Zuidlaren kwam 

deze weg samen met de Hereweg. 
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4. De landschappelijke ligging van de kasteelterreinen 

 

4.1 Inleiding 

 

 “Surprisingly little has been written about the factors that governed the placement of castles 

in the landscape. This can be attributed partly to a lack of documentary evidence concerning 

the decision-making processes behind castle siting, but also to an often implicit assumption 

that military considerations were paramount in the mind of castle builders.”
235

 

 

Een kasteel kon verschillende relaties hebben met zijn omgeving die niet militair-strategisch 

van aard waren, namelijk: het kasteel als uiting van statussymbool, kastelen als centrum van 

landbezit, de relatie tussen kastelen en de steden, de relatie tussen kastelen en geestelijke 

structuren en de relatie tussen kastelen en nederzettingen.
236

 Er zijn verschillende manieren 

om dergelijke relaties vast te stellen. De analyse van historische bronnen lijkt een voor de 

hand liggende optie te zijn. Toch zal dergelijk onderzoek maar een deel van deze relaties  aan 

het licht brengen, want de bronnen uit de tweede helft van de twaalfde eeuw, de dertiende en 

de veertiende eeuw die betrekking hebben op het Gorecht zijn immers schaars. Om toch meer 

informatie te vergaren over de rol van kastelen in het landschap kan een ruimtelijke analyse 

op basis van kaartmateriaal op twee verschillende manieren worden verricht: 

 De analyse van de verspreiding van kastelen op territoriaal niveau. Dit kan informatie 

bieden over de voorkeur voor bepaalde landschappelijke kenmerken en een specifieke 

ligging ten opzichte van de infrastructuur, nederzettingen, verkavelingspatroon of 

begrenzingen. 

 De analyse van de verspreiding van kastelen op lokaal niveau. Door de ligging van een 

kasteel ten opzichte van zijn directe omgeving te bestuderen kan informatie worden 

verkregen over mogelijke relaties tussen het landschap, ontginningen en andere 

archeologisch complexen.
237
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4.2 De landschappelijke kenmerken van de Gorechtse burchten 

 

Figuur 20. Geomorfologische kaart van het Gorecht: de kasteelterreinen Zernikeburcht, 

Selwerd en Elba liggen in een vlakte van getijdeafzetting. Het Cortinghuis, Feith’s 

Groenenberg en de Gronenburg zijn tegenwoordig overbouwd. Het Bolwerk ligt net op 

een stuwwal op de grens naar een dal. Wolfsbarge ligt op een relatief hooggelegen 

veenkoloniale ontginningsvlakte. Bron: Geomorfologische kaart. 
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Figuur 21. Bodemkaart met daarop de burchten rondom de stadsvrijheid: de 

kasteelterreinen de Gronenburg, Feith’s Groenenberg, en het Cortinghuis liggen in de 

bebouwde kom. Selwerd en de Zernikeburcht liggen beide op knippoldervaaggronden 

(kMn).  Elba ligt op leek/woudeerdgronden (pMn). Bron: Bodemkaart Alterra 2006. 
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Figuur 22. Bodemkaart met daarop de twee burchten in het zuidelijke Gorecht. Het 

kasteelterrein Wolfsbarge ligt op veldpodzolgronden(Hn) en grenst aan de oostzijde aan  

moerige podzolgronden met een moerige bovengrond (vWp). Ook het kasteelterrein het 

Bolwerk ligt op veldpodzolgronden (Hn). Ten noorden van het Bolwerk grenzen ook 

moerige podzolgronden met moerige bovengrond (vWp) en in het zuiden aan zeer 

ondiep keileem (KX). Bron: Bodemkaart Alterra 2006. 

De Gorechtse burchten lagen in een divers landschap. Feith’s Groenenberg, de Gronenburg en 

het Cortinghuis zijn tegenwoordigd bebouwd waardoor de bodemkaart en de 

geomorfologische kaart geen informatie weergeven over de ondergrond aldaar. De burchten 

Selwerd, de Zernikeburcht en Elba lagen op zeekleigronden die tijdens het Holoceen zijn 

afgezet. Geomorfologisch gezien vallen deze gronden onder de vlaktes van 

getijdenafzettingen. In het zuidelijke gedeelte van het Gorecht is deze situatie anders, want 

daar hebben we te maken met een andere ondergrond. Het Bolwerk lag op de rand van een 

stuwwal van de oostelijke deelrug van de Hondsrug.
238

 Hier dagzoomde  keileem aan het 

oppervlakte. Direct ten noorden van het Bolwerk lag een moerassig dal. Wolfsbarge lag op 

een relatief hoger gelegen veenkoloniale ontginningsvlakte. De ontginning van het veen in 

Wolfsbarge zal omstreeks de dertiende eeuw zijn aangevangen, in ieder geval al vóór de 

ontginningen in Zuidaren in 1264.
239

 

Het landschap is echter tussen 1150 en nu veranderd. Om toch informatie te vergaren over de 

ondergrond zijn de paleogeografische kaarten van Holoceen Nederland bestudeerd. Tussen 
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800 -1500 lagen de Zernikeburcht, Selwerd, het Cortinghuis, Elba en de Gronenburg in een 

getijden en riviervlaktelandschap.
240

 Het Bolwerk lag in een grenszone tussen verschillende 

eenheden, te weten stuwwallen/gestuwde keileemheuvels- en ruggen, dekzandgebied boven 0 

m NAP en veengebied. Wolfsbarge was gelegen op de grens van dekzandgebied boven 0 m 

NAP naar veengebied.  

4.3 Ruimtelijke spreiding op territoriaal niveau 

 

Inleiding 

 

Wanneer de ruimtelijke spreiding van kastelen wordt geprojecteerd op de reconstructie van 

het volmiddeleeuwse Gorecht kan een beeld worden verkregen van de kastelendistributie op 

territoriaal niveau (figuur 23). Tijdens het maken van de ruimtelijke selectie is ook gekeken 

naar aangrenzende burchten buiten het Gorecht-territorium. Vijf van de onderzochte terreinen 

- Gronenburg, Feith’s Groenenberg, Elba, Cortinghuis en Selwerd - lagen net buiten de grens 

van de stadsvrijheid. Het Cortinghuis lag tevens net buiten de Gorecht-grens, want beide 

grenzen vielen op dat punt samen. Ook de Zernikeburcht in het noordwesten van het Gorecht 

en Wolfsbarge vielen samen met de Gorecht-grens. Alleen het Bolwerk lag buiten een grens. 

 

Als alle kastelen op één na een relatie vertoonden met een kruispunt van een grens met 

infrastructuur, dan roept dit meteen enkele vragen op over andere delen in het Gorecht. 

Waarom lagen de kastelen uitsluitend aan de oostgrens van de stadsvrijheid en niet aan de 

west en zuidwestkant?  Waarom lagen aan de oost- en westkant van het Gorecht geen 

burchten? En welke achtergronden/ motieven had de sterke concentratie van de kastelen in het 

Hunzegebied ten oosten van de stad? Deze paragraaf zal ingaan op de landschappelijke 

achtergrond van de locatiekeuze en in hoofstuk 5 wordt de historische achtergrond 

geanalyseerd. 
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Figuur 23. De ruimtelijke spreiding van kasteelterreinen in het Gorecht-territorium. 

Behalve het Bolwerk liggen alle terreinen op knooppunten van infrastructuur met 

grenzen. De meeste kastelen zijn gelegen langs het noordoostelijke gedeelte van de 

stadsvrijheid. 
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De stadsvrijheid 

 
Figuur 24. De distributie van kastelen ten opzichte van de ligging van de stadsvrijheid in 

het Gorecht-territorium. Waarschijnlijk vormde de meanderende Hunze aan de oost- en 

noordzijde (aangegeven als waterweg) vroeger geheel de stadsvrijheid-grens. Door 

afgravingen is de grens aan de oostkant veranderd. Oorspronkelijk lag het Cortinghuis 

zelfs buiten het Gorecht. De wegen ten oosten van de stad zijn niet allen weergegeven op 

de kaart omdat het niet duidelijk was of het om doorgaande wegen ging. Bron 

achtergrondkaart: Topografische Militaire kaart 1850. 
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Net buiten de stadsvrijheid lagen allemaal kastelen aan de noord- en oostzijde langs 

knooppunten van infrastructuur. Per kasteelterrein leverde dit de volgende locatiekeuzes op: 

 Cortinghuis, grens-waterweg-weg: Dit kasteel lag in de middeleeuwen net buiten de 

stadsvrijheid op Ommelands gebied in een meander van de Hunze die toen nog niet 

was afgesneden voor het Nieuwe Gat.
241

  

 Elba, grens-waterweg-weg: Elba lag tegen de stadsvrijheid/Hunze aan. Het 

grondgebied was nog wel onderdeel van het Gorecht-territorium, de grens, die tevens 

als weg diende, liep iets ten noorden van de burcht.  

 Feith’s Groenenberg, grens-waterweg-weg: Net als bij het Cortinghuis is in de 

meander (ham) – de Oosterhamrik- sprake van afsnijding in een latere periode. Er van 

uitgaande dat de stadsvrijheid werd bepaald door de loop van de Hunze zou deze 

mogelijke burcht ook buiten de stadsvrijheid hebben gelegen.
242

 Aangezien eerst het 

Damsterdiep en later het Eemskanaal door het terrein zijn gegraven is de 

oorspronkelijke infrastructuur niet meer zichtbaar. Ter hoogte van het Eemskanaal zou 

eerder de Habargerweg hebben gelegen.
243

 Net als bij het Cortinghuis zou Feith’s 

Groenenberg deze weg hebben kunnen controleren. 

 De Gronenburg, grens-waterweg: Ook deze burcht zal vóór de afsnijding van de 

meander buiten de stadsvrijheid hebben gelegen. In tegenstelling tot de twee andere 

meanderburchten was bij de Gronenburg geen sprake van een doorgaande weg die de 

stadsvrijheid kruiste. 

 Selwerd, grens-waterweg-weg. Het kasteel Selwerd lag tussen twee doorgaande wegen 

richting Hunsingo. Over het verloop van de Aa in dit gebied is weinig bekend, maar 

een klein deel van de rivier kon op basis van de AHN2 ten oosten van Selwerd worden 

gerecontrueerd. Ook de Hunze ligt niet ver verwijderd van Selwerd. 

 Zernikeburcht, grens-waterweg-weg. De kasteelterreinen van de Zernikeburcht liggen 

net iets buiten het Gorecht. Het punt is alleen dat het iets later gegraven Reitdiep de 

oorspronkelijk situatie verdoezeld en het daarom niet duidelijk is of de Zernikeburcht 

aan de Drenthse Aa lag.
244

 De eerste fase van de Zernikeburcht (eind twaalfde 

eeuw/begin dertiende eeuw) was namelijk al vóór de aanleg van het Reitdiep (eerste 

helft dertiende eeuw) gebouwd, dus in de tijd dat de Drenthse Aa nog door het Oost-

Gorechtse kleilandschap meanderde.
 245

  

 

De meeste burchten hadden dus heel duidelijk een relatie met de infrastructuur en de 

ligging van grenzen. Nu is alleen de locatiekeuze grens-water een dubbele constatering, 

want de Hunze vormde tevens een logische natuurlijke grens van de stadsvrijheid. Dan 

resteert de vraag of één aspect doorslaggevend was. Als de burchten iets te maken hadden 

met de stadsvrijheid, dan is het aannemelijk dat zich ook aan de zuidgrens (de grens met 

de marke Helpman) burchten zijn gebouwd. Deze grens werd niet gevormd door een 

rivier, maar door een rechte lijn. Bestudering van kaartmateriaal en Archis II gegevens 

levert drie mogelijk kasteelterreinen op. De meest evidente is het huis te Wijert, dat ooit in 

1968/1969 is opgegraven door Boersma.
246

 Langs de Hereweg net buiten de stadsvrijheid 

is een versterking met ophoging aangetroffen, details zijn overigens niet nader 
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gespecificeerd.
247

 Bij de oostgrens kruiste een doorgaande weg van de stad naar 

Hoogkerk. Op deze plek ligt het toponiem Rozenburg. De locatie is tegenwoordig 

bebouwd en op oud kaartmateriaal is geen verdere informatie zichtbaar over een mogelijk 

kasteelterrein aldaar. De ligging van het toponiem op de grens van de stadsvrijheid en bij 

een doorgaande weg zou wel binnen het verwachte locatiekeuzepatroon passen. 

 
Figuur 25. Drie mogelijke middeleeuwse kastelen net buiten de stadsvrijheidgrens. Twee 

mogelijke kastelen liggen in de buurt van de Heereweg, een belangrijke doorgaande weg 

die in de middeleeuwen richting Coevorden voerde. Het toponiem Rozenburg ligt langs 

de weg richting Hoogkerk. Bron achtergrondkaart: Topografische Militaire Kaart 1850.

                                                           
247

 WNG 430913, Archis II. De verwijzing naar de literatuur bij dit waarnemingsnummer klopt niet.  



82 
 

 

 

De zuidgrens van het Gorecht-territorium 

 
Figuur 26. De verspreiding van kastelen bij de zuidgrens van het Gorecht. Ook aan de 

Drentse kant lagen drie mogelijke kastelen. Het Bolwerk van Zuidlaren lag op een 

kruispunt van de twee doorgaande wegen vanuit Wolfsbarge en Noordlaren bij de 

voorde Burgvoort. Het mogelijke kasteel op kastelenakkers lag langs de Hunze. Bron 

achtergrond kaart: Topografische Militaire Kaart 1850. 

De tweede locatie waar tenminste twee kastelen lagen is het zuidelijke Gorecht. Het Bolwerk 

van Noordlaren lag in een corridor situatie, namelijk op het punt kruiste de weg een moeras 

(het Besloten Veen). Ook Wolfsbarge lag langs een doorgaande weg, maar dan weer op het 

kruispunt van de Gorecht grens. Het Bolwerk en Wolfsbarge kunnnen in verband worden 
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gebracht met een aantal potentiële Drentse kastelen. Het toponiem den Bolwerk in Zuidlaren - 

tegenwoordig is deze locatie bebouwd- lag op het knooppunt van de twee doorgaande wegen, 

dezelfde wegen die het Bolwerk en Wolfsbarge elk controleren. Deze wegen vormden een 

belangrijke interregionale route tussen Groningen en Coevorden.
248

 Iets ten noordoosten van 

dit toponiem lag een andere toponiem met de naam Burgvoort. Op deze locatie zou vroeger de 

Hunze hebben gestroomd vóór de aanleg van de Groeve.
249

 Het potentïele kasteel is mogelijk 

ook vóór deze verlegging gebouwd (1285).
250

 Mogelijk refereert Burgvoort naar het kasteel 

wat bij den Bolwerk heeft gelegen, want deze toponiemen liggen niet erg ver van elkaar 

vandaan. Den Bolwerk zou dan een weg, waterweg én corridorburcht zijn geweest. Indien er 

sprake is van een voorde lijkt de waterweg overigens van ondergeschikt belang, want deze 

was niet bevaarbaar. Juist de corridorsituatie, namelijk dat de Hunze op deze plek 

doorwaadbaar was, zal  een belangrijkere rol hebben gespeeld. Ook het knooppunt van de 

twee doorgaande wegen is een logisch punt om te controleren. Groenendijk stelt dat 

Wolfsbarge en de Bolwerken in eerste instantie waren gebouwd om de interregionale weg te 

beheersen.
251

 Ten zuid-westen van Zuidlaren lag zelfs mogelijk nog een kasteelterrein op het 

toponiem Kastelenakkers. Tegenwoordig resteert alleen nog maar een vage verkleuring, maar 

deze verkleuring heeft wel dezelfde vorm als de grachtenstelsels van het Bolwerk en 

Wolfsbarge. Onderzoek naar deze mogelijke burcht is nog niet verricht. 

 

Het Bolwerk en Wolfsbarge waren mogelijk verwant aan den Bolwerk in Zuidlaren gezien de 

ligging bij de interregionale wegen. Toch is er één aspect dat niet duidelijk is, want 

Noordlaren en Wolfsbarge behoorden tot het Gorecht en niet tot Drenthe.
252

 Het is daarom 

niet voor de hand liggend dat de Drenthse burchten en de Gorechtse burchten dezelfde 

bouwheer hadden, tenzij Noordlaren en Wolfsbarge op één of andere manier tijdelijk bij 

Drenthe hebben gehoord. 
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Figuur 27. Mogelijk kasteelterrein op het toponiem Kastelenakkers aan de Hunze ten 

zuidoosten van Zuidlaren. Hoewel de aftekening niet erg duidelijk is lijken de contouren 

van het terrein veel op die van het Bolwerk en Wolfsbarge. Bron: Bing Maps. 

De kasteelloze gebieden in het Gorecht 

 

Wat opvalt aan de ruimtelijk distributie van kastelen in het Gorecht-territorium is de 

afwezigheid van burchten in het midden en aan de oost- en westzijde van het territorium. 

Voordat een landschappelijke verklaring wordt gegeven aan deze kasteelloze zones is het 

eerst van belang om te onderzoeken of er toch wellicht meer kastelen zijn geweest. Een eerste 

aanzet is immers gegeven voor de burchten langs de stadsvrijheid. Voor de prospectie van 

mogelijke nieuwe kasteelterreinen worden twee methoden gebruikt:  

 De locatiekeuzemethode: De eerste methode is gebaseerd op de resultaten van de 

ruimtelijke analyse van de stadscluster en het zuidelijke Gorecht. De kasteelterreinen 

lagen immers langs een grens bij knooppunten van infrastructuur of bij een corridor of 

kruispunt. Als dit soort locaties worden aangestipt in het model van het Gorecht en 

vervolgens worden bestudeerd, dan zouden eventueel nieuwe terreinen aan het licht 

kunnen komen. Onder aanwijzingen worden de volgende kenmerken verstaan: een 

omgracht terrein, een verdacht toponiem, een verhoging of een ligging van een borg. 

De laatste aanwijzing zou mogelijk de opvolger kunnen vertegenwoordigen van een 

oudere burcht. Het nadeel van deze methode is dat er wordt gezocht binnen het 

verwachtingspatroon. Dit patroon hoeft natuurlijk niet voor iedere burcht op te gaan.  

 De toponiemenmethode: Zoals in de bespreking van het zuidelijk Gorecht en 

aangrenzend Drenthe naar voren is gekomen, hebben sommige terreinen een opvallend 

toponiem zoals het Bolwerk, Kastelenakkers of de Groenenburg. In totaal liggen er in 

en rondom het Gorecht tien verdachte toponiemen.  
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De locatiekeuzemethode 

 
Figuur 28 Knooppuntlocaties in het Gorecht. Vrijwel alle kastelen lagen op een 

knooppunt van een grens met infrastrucuur. Door soortgelijke knooppunten aan te 

stippen kunnen mogelijk nieuwe kasteelterreinen worden ontdekt. 

In het model van het volmiddeleeuwse Gorecht kunnen 35 knooppunt locaties worden 

aangewezen. Voor elke locatie is onderzocht of daar enige aanwijzing voor een kasteelterrein 
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kan worden gevonden. Dat levert voor twaalf locaties aanwijzingen op waarvan drie (de 

Rozenburg, huis de Wijert en de aangetoonde versterking aan de Heereweg) reeds zijn 

besproken. Het gaat om de volgende locaties: 

 Twee omgrachte terreinen bij Paddepoel: van beide terreinen is geen verdere 

informatie bekend. 

 Een omgracht terrein ,Harsensbosch’ genaamd, ten noord-oosten van Paddepoel. Dit 

was een borgterrein uit de nieuwe tijd.
253

 

 Een omgracht terrein Borgham/Cortingsheem: Dit was waarschijnlijk een borg uit de 

nieuwe tijd. Mogelijk is het Cortingsheem de opvolger van het Cortinghuis. 

 Dubbelborg Zorgwijk/Ulgersma: Dit waren twee borgen uit de nieuwe tijd. Een 

voorganger is tot op heden niet aangetroffen.
254

 Van den Broek vermoedt echter op 

basis van de ligging van de dubbelborg dat deze een middeleeuwse ouderdom moet 

hebben.
255

 

 Toponiem Leeuwenburg: Leeuwenburg was een boerderij. Het lag net als alle andere 

stadsvrijheidburchten tegen de grens langs een doorgaande weg. Aanwijzingen voor 

een middeleeuws kasteel zijn niet gevonden. 

 Toponiem Ridderburg: Dit toponiem lag op de Gorecht-grens op het punt waarop de 

weg naar Fivelingo de grens sneed. Zowel op oud- als nieuw kaartmateriaal is hier 

geen enkel spoor van een burcht zichtbaar. 

 Toponiem Rozenburg: Op oud kaartmateriaal is geen burcht zichtbaar. Tegenwoordig 

is deze locatie bebouwd. Het toponiem lag overigens wel op een kruispunt van een 

grens met een doorgaande weg. 

 Aangetoonde versterking van de Heereweg  

 Huis de Wijert  

 Verhoging Welgelegen: geen verdere informatie bekend 

 Drenthse Punt: van dit omgrachte terrein is geen archeologische of historische 

informatie bekend, maar het staat wel in Archis II als omgracht terrein.
256

 

 Toponiem Tilburg: De oudste vermelding van Tilburg is afkomstig uit 1771. Het werd 

toen bewoond door een meier.
257

 Tilburg lag op een weg-grens knooppunt. 
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Figuur 29. Bij deze knooppuntlocaties kon een aanwijzing worden ontdekt die mogelijk 

betrekking heeft op een kasteelterrein. Onder aanwijzingen worden verdachte 

toponiemen, borgen, omgrachte terreinen en verhogingen in het landschap verstaan. 
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De toponiemenmethode 

 
Figuur 30. De ligging van toponiemen die in hun naam referen naar burg. Het toponiem 

de Groenenburg is gebruikt voor een boerderij die net iets noordoostelijker dan het 

kasteelterrein de Gronenburg ligt. Bron achtergrondkaart: Topografische Militaire 

Kaart 1850. 

Tijden de bestudering van historisch kaartmateriaal zijn de volgende toponiemen gevonden 

waarin burg als vervoeging wordt gebruikt. De Rozenburg ten westen van de stadsvrijheid, de 

Leeuwenburg, Tilburg en Ridderburg zijn reeds besproken omdat de ligging ervan ook aan de 

voorwaarden voor de locatiekeuzemethode voldoet. 

 De burg: Dit is nog steeds een onbebouwde locatie net buiten de Gorecht-grenzen.Op 

zowel de topografische militaire kaart van 1850 en de kadastrale minuut van 1832 is 
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hier een omgracht terrein zichtbaar.

 
Figuur 31. Omgracht terrein bij toponiem De Burg op de kadastrale minuut van 1832. 

In de percelering zijn de grachten niet als water aangegeven, maar wel op de 

Topografische Militaire Kaart uit 1850. Bron: His Gis/ Kadastrale minuut 1832. 
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 Den Oldenburg: Over den Oldenburg is zowel archeologisch als historisch gezien niets 

bekend.
258

 Op het terrein was een vierkante omgrachting gelegen. De twee 

zuidwestelijk aangrenzende kavels hadden dezelfde orientatie als het omgrachte 

terrein en behoorden daarom  vrijwel zeker ook tot het complex.

 
Figuur 32.

 
Den Oldenburg had een vierkante omgrachting. Het terrein lag schuin ten 

opzichte van de omringende verkaveling. De kavels ten zuidwesten van den Oldenburg 

hadden dezelfde oriëntatie en behoorden daarom ook tot het complex. Bron 

achtergrondkaart: Topografische Militaire Kaart 1850. 

 Groenenburg: De boerderij Groenenburg ligt ten noordoosten van de Gronenburg. 

 Leeuwenburg 

 Oude Elsburg: complex is geïnterpreteerd als huisterp op basis van het feit dat dit 

terrein boven het omliggende terrein uitstak.
259

 Door de Oude Elsburg is een 

proefsleuf getrokken. Daaruit kon een verhoging worden aangetoond waarvan de 

bovenste laag bestond uit verbrande leembrokken. Deze brokken zouden volgens de 

opgravers een oud loopniveau vertegenwoordigen. Leem komt van nature niet in de 

omgeving van de Elsburg voor. Een andere mogelijkheid is dat het leem niet een 

loopniveau, maar een restant van vakwerkbouw vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er 

tijdens het onderzoek ook nog bakstenen uit de dertiende eeuw  aangetroffen.
260

 De 

stempel huisterp is te snel op dit complex geplakt, het zou net zo goed om een 

versterking kunnen gaan.   

 Nieuwe Elsburg: boerderij gebouwd op de nieuwe terp. 

 Ridderburg 

 Rozenburg (westkant stadsvrijheid) 

 Rozenburg (westkant Gorechtgrens): De oudste vermelding over deze locatie dateert 

uit 1771/1772 waarin staat dat de Rozenburg werd vernieuwd. Forsma et al. rekenen 

de Rozenburg onder de buitenplaatsen.
261

  

 Tilburg 
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Waardering van de mogelijke kastelen en het gevolg voor de ruimtelijke analyse 

 

Een groot deel van de mogelijke kastelen was gelegen op Fries of Drents grondgebied. Onder 

de mogelijke Gorechtse burchten vallen het toponiem Leeuwenburg, het huis de Wijert, de 

versterking aan de Heerenweg, het toponiem Rozenburg aan de westkant van de stadsvrijheid, 

den Oldenburg, Tilburg en de verhoging Welgelegen. Van deze terreinen is den Oldenburg 

het enige terrein dat niet op een knooppunt lag, maar wel langs een doorgaande weg. 

De besproken terreinen kunnen in vier categorieën worden ingedeeld, namelijk de toponiemen 

zonder aanwijsbaar kasteelterrein, borgterrein die aan de voorwaarden van locatiekeuze 

voldoen maar waarvan nog geen voorganger is aangetoond, een verhoging bij een 

knooppuntlocatie en omgrachte terreinen bij een knooppuntlocatie of toponiem. Zonder 

specifiek archeologisch of historisch onderzoek is het lastig om deze terreinen op waarde te 

schatten. Toch is het belangrijk om deze terreinen wel mee te nemen in de ruimtelijke analyse. 

De west- en oostgrens zijn mogelijk niet zo kasteelloos. Er zijn geen redenen denkbaar 

waarom op deze locaties geen kastelen hebben gestaan: er waren immers toch genoeg locaties 

waar de landsheer behoefte zal hebben gevoeld om zijn territorium te controleren. Het 

aangrenzende territorium zal op zijn beurt ook kastelen hebben gebouwd om zijn eigen 

territorium te controleren. Onder deze groep kunnen waarschijnlijk de aangrenzende Friese en 

Drentse terreinen worden verstaan. De ontwikkeling van kastelen in het Hondsrug-gebied is 

minder duidelijk. Indien den Oldenhof echt een burcht vertegenwoordigd is het de vraag of 

nog meer van dergelijke complexen langs de Heereweg hebben gelegen.  

 

4.3 De ligging van kasteelterreinen op lokaal niveau 

 

De afstanden tot de grens, weg of waterweg in relatie tot de burcht komen niet altijd goed uit 

de verf op de kaarten van de distributie van kasteelterreinen op territoriaal niveau. Daarom 

wordt ook de ligging van de kasteelterreinen op lokaal niveau bestudeerd en weergegeven op 

kaarten. De hoeveelheid informatie wat per terrein beschikbaar is verschilt. De kastelen in het 

noordoosten waren gelegen op locaties die tegenwoordig zijn bebouwd. Een gedetailleerde 

analyse op de AHN2, bodemkaart of geomorfologische kaart is dan niet mogelijk. 
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Het Bolwerk 

 
Figuur 33. Luchtfotointerpretatie van de contouren van het Bolwerk. Direct ten westen 

van het Bolwerk lag de Heereweg. Bronnen: Bingmaps (luchtfotointerpretatie), 

achtergrond: Bonnebladen. 

 

Figuur 34. Twee grachten van het Bolwerk zijn nog waarneembaar in het reliëf. Direct 

ten noorden van het kasteelterrein grenst de laagte het Besloten Veen. Het noordelijkste 

deel van het Bolwerk is geërodeerd. Bron: AHN2 
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Ten noordwesten van Noordlaren lag het Bolwerk aan de zuidkant van een laagte die ook wel 

bekend staat als het Besloten Veen. Deze laagte doorsneed de Hondsrug en strekte zicht uit 

van de Drentse Aa tot aan het Zuidlaardermeer. In de middeleeuwen was het een moerassig 

gebied. Het Besloten Veen vormde een natuurlijke bescherming voor het Gorecht: de laagte 

kon alleen ter hoogte van het Bolwerk worden doorkruist omdat zich daar een 

keileemopduiking bevond. Het plaatsen van een burcht langs deze passage was een logische 

keuze, want al het verkeer moest immers hier immers passeren. De sterkte van Frederik van 

Blankenheim, Blankeweer, zou aan de westzijde van de passage hebben gelegen.
262

 Daaruit 

mogen we afleiden dat aan het einde van de veertiende eeuw het Besloten Veen nog altijd een 

belangrijke passage was.  

 

Cortinghuis 

 
Figuur 35. De ligging van het Cortinghuis, Elba en het Corthingsheem/Borgmansham. 

Het Cortinghuis was gelegen in een meander van de Hunze en kon twee doorgaande 

wegen richting de Friese ommelanden controleren. Elba lag tussen de grenzen van de 

stadsvrijheid en het Gorecht. Bron achtergrondkaart: Bonnebladen. 

 

Het Cortinghuis was gelegen in een meander (de Borgmansham) van de Hunze net buiten de 

stadsvrijheid (de natuurlijke loop van de Hunze vormde immers in de middeleeuwen de grens 

van de stadsvrijheid). Vanuit de burcht kon zowel de oostelijk als de westelijke doorgaande 

weg, die beiden langs de meander richting de Friese Ommelanden voerden, worden 

gecontroleerd. Het Cortinghuis werd gezien als Gorechtse burcht, hoewel het net buiten het 

Gorecht-territorium lag.
 263 

 Ten noorden van het kasteel lag het Cortingsheem. Dit borgterrein 
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lag langs het Nieuwe Gat. Het lijkt dan ook plausibel dat hier sprake is van een 

opvolgingskwestie tussen burcht en borg.  

 

Elba 

 

Omdat de referentiepunten van de opgravingstekening van Elba niet nauwkeurig aan de 

topografie konden worden gekoppeld, was het niet mogelijk om een reconstructiekaart te 

maken. Elba lag tussen twee grenzen in, namelijk het Gorecht en de stadsvrijheid (figuur 35). 

Tevens lag het aan de Hunze en vlakbij een doorgaande weg richting de Friese Ommelanden. 

Circa 600 m van Elba af lag een belangrijk knooppunt, de Sint Walfridusbrug. Wie vanuit de 

stad richting Hunsingo ging moest via deze brug de Hunze passeren. Zowel de waterweg, de 

grenzen als de weg en het knooppunt konden vanuit Elba worden gecontroleerd. 

 

Feith’s Groenenberg 

 

Feith’s Gronenberg lag in de Vrydemahamrik (later de Oosterstadshamrik) langs de Hunze 

(figuur 36). Waar tegenwoordig het Eemskanaal ligt zou in vroegere tijden de Habargerweg 

(later Boermandeweg) hebben gelegen.
264

 Met de Hunze als grens controleerde dit mogelijke 

kasteel de weg en de waterweg. Wanneer de Vrydemahamrik is rechtgetrokken is niet bekend, 

maar de ham kwam door deze  actie binnen de stadsvrijheid .
265

  

 

Gronenburg 
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Figuur 36. De situering van de Gronenburg en Feith’s Groenenberg. Na de afsnijding 

van de meander is een omgracht complex aangelegd dat de naam het Pathuis draagt. 

Boerderij de Groenenburg heeft de naam van de in de meander gelegen burcht in een 

latere periode overgenomen. Het gaat hier waarschijnlijk om een opvolgingssituatie van 

burcht naar borg naar boerderij. Bron achtergrondkaart: Bonnebladen. 

Er zijn maar liefst vijf archeologische sites die de naam Gronenburg zouden kunnen dragen, 

namelijk de locatie die Feith heeft aangewezen, het kasteelterrein dat in de meander van de 

Hunze lag, het omgrachte terrein op de Von Freitag Drabbe kaart, het omgrachte terrein op 

Euvelgunnerweg 24 en de boerderij die de naam Groenenberg droeg. De eerste kritische noot 

moet geplaatst worden bij de beschrijving van Feith. Hij noemt het kasteelterrein De 

Groenenberg. Maar Feith’s Groenenberg ligt iets noordwestelijker in de Vrydemahamrik. Uit 

Menko’s beschrijving weten we dat de Gronenburg in een meander van de Hunze lag die het 

burchtterrein nagenoeg geheel omsloot. Het in 1960 opgegraven terrein voldoet helemaal aan 

deze beschrijving en zal daarom de dertiende-eeuwse Gronenburg zijn geweest. Een derde 

kandidaat voor de naam de Gronenburg is het oostelijker gelegen borgterrein dat in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw is opgegraven, maar nooit is uitgewerkt. De ligging van het 

borgterrein hing samen met het rechttrekken van de meander van de Hunze. In enkele 

oorkonden met betrekking tot de familie Schaffer blijkt dat Euvelgunne en Gronenborg twee 

verschillende locaties zijn. Volgens de oorkonden komt men op de Euvelgunne door over de 

hoge wal te lopen.
 266

 Waarschijnlijk is deze hoge wal de dijk (de Groenendijk) die op de 

meander uitkomt en is de Euvelgunne het terrein van de Gronenburg, want vanaf de stadkant 

is deze dijk de enige mogelijke wal die direct op de in de meander gelegen burcht uitkomt. In 

1524 moet de Gronenburg al een bouwval geweest zijn gezien het gebruik van de naam 

Euvelgunne (spookhuis). Het Pathuis zou in deze context een kandidaat voor de Gronenborg 

kunnen zijn.  

 

Concluderend, het toponiem Gronenburg is twee keer verschoven. De Gronenburg was 

gelegen in een meander van de Hunze. Nadat de meander was afgesneden heeft de bewoning 

zich net als bij het Cortinghuis verplekt richting de oostzijde. Het Pathuis, een omgracht 

terrein langs de rechtgetrokken meander, is waarschijnlijk de opvolger van de Gronenburg. 

Na het verval van het Pathuis is de naam Gronenburg overgegaan op de boerderij.  
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Selwerd 

 

 

Figuur 37. Interpretatie van kasteel Selwerd en klooster Selwerd. Kasteel Selwerd lag 

net boven de stadsvrijheid tussen twee doorgaande wegen. De wegen leidden in het 

noorden naar de Friese Ommelanden en in het zuiden naar de stad Groningen. Ten 

oosten stroomde de Hunze en in het noordwesten was op de AHN2 een meander 

zichtbaar die gezien de breedte onderdeel was van de Drenthse Aa. Bron 

achtergrondkaart: Bonnebladen. 
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Figuur 38. Het reliëf van het kasteelterrein Selwerd. De burchtheuvels, de grachten en 

walrestanten zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. Ten noorden van de burcht ligt 

een verhoogd terrein dat ook omgracht lijkt te zijn aan de west en zuidzijde. Bron: AHN 

2 

 

Kasteel Selwerd lag tussen twee doorgaande wegen net buiten de stadsvrijheid. Deze wegen 

vormden de verbinding tussen Groningen en de Friese Ommelanden. Ten oosten van kasteel 

Selwerd stroomde de Hunze. Ook van de Aa kon een stuk stroomgebied worden achterhaald 

in het noordwesten. Rondom het kasteel zijn verschillende andere archeologische 

waarnemingen bekend. Het galgenveldje, dat net binnen de stadsvrijheid lag, vormde een 

vreemde uitstulping in de stadsvrijheidsgrens. Ten noordoosten van het kasteel zijn restanten 

van een steenoven gevonden.
267

 Ook werden een paalgat, een sloot en verschillende greppels 

aangetroffen. Het is niet duidelijk of deze sporen bij het kasteelterrein of bij het Selwerder 

klooster hoorden. Het centrale kloosterterrein kende een omgrenzing in de vorm van een 

gracht.
268

 Iets ten noordwesten van het terrein lag de Molenberg waar hoogstwaarschijnlijk 

ooit een molen zal hebben gestaan. 
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Wolfsbarge 

 
Figuur 39. Luchtfotoïnterpretatie van Wolfsbarge. De burcht lag vlakbij de Gorecht-

grens langs een inter-regionale route tussen de Friese Ommelanden en Coevorden. De 

burcht was gelegen op een overgangszone van dekzand naar veen. Bron 

achtergrondkaart: Bonnebladen 
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Figuur 40. Slechts weinig reliëf resteert tegenwoordig van de burcht in Wolfbarge. 

Bron: AHN2 

Op de grens van het Gorecht met Drenthe lag Wolfsbarge aan de Gorechtse zijde. Langs deze 

grens liep een doorgaande weg/dijk, die Noorddijk (en daarmee indirect Groningen en de 

Friese Ommelanden) met Coevorden verbond. Vanuit de burcht moet deze grenspassage 

gemakkelijk te controleren zijn geweest. Het kasteel lag op een grenszone van dekzand en 

veen. Archeologische waarnemingen op en rond dit burchtterrein zijn niet bekend.  
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Zernikeburcht 

 

 
Figuur 41. De opgravingsresultaten van de drie Zerniketerreinen ten opzichte van de 

AHN2. Ten noord-oosten van de drie terreinen ligt nog een omgracht terrein. Het 

middenterrein ligt ten opzichte van de omgeving hoger. Aan de noord-westzijde is ook 

een walrestant zichtbaar. Bron achtergrondkaart: AHN2 

 

Ten oosten van het Reitdiep net buiten de grens van het Gorecht lagen in de middeleeuwen 

verschillende terreinen die samen de Zernikeburcht vormden. Ten noord-westen van de 

Zernike burcht lag nog een omgracht en omwalt terrein waarvan de archeologische en 

historische context niet duidelijk is, maar wellicht ook tot het complex hoort.  De 

Zernikeburcht lag net in Hunsingo op de grens met de Gorecht. Dat roept meteen de vraag op 

of de bewoners tot de Vrije Friezen of de Gorechters konden worden gerekend. Al aan het 

einde van de twaalfde eeuw, dus voor de aanleg van het Reitdiep, was de burcht in gebruik.
269
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Omdat het verloop van de Drentse Aa in dit gebied niet duidelijk is, kan de aanvankelijke 

relatie met de waterloop niet worden onderzocht. Na de aanleg van het Reitdiep was het 

kasteel nog steeds in gebruik. 

4.4  Landschappelijke motieven voor de locatiekeuze 

 

Wat kunnen nu de landschappelijke motieven zijn geweest voor de locatiekeuze van de 

burchten? Als de aspecten bodemgesteldheid, reliëf, infrastructuur en grensindeling met 

elkaar worden vergeleken lijkt de laatste categorie doorslaggevend te zijn. De ligging van de 

kasteelterreinen werd in eerste instantie bepaald door een gunstige ligging bij een 

knooppuntlocatie. Rondom die knooppuntlocatie werd dan een geschikte bouwlocatie 

gezocht. Wat de uiteindelijk de doorslaggevende keuze heeft gevormd voor welk kavel is niet 

altijd even duidelijk. In het geval van het Cortinghuis, de Gronenburg en misschien ook wel 

Feith’s Groenenberg had de ligging in de meander het voordeel dat deze ook als extra gracht 

kon dienen. Selwerd lag in het midden van twee doorgaande wegen, de Hunze en misschien 

zelfs de Aa. Vanuit de burcht zal men deze infrastructuur hebben kunnen controleren. Ook de 

terreinen van de Zernikeburcht hadden waarschijnlijk goed zicht op de Drenthse Aa en later 

het Reitdiep. Ook kon een doorgaande weg richting de Friese Ommelanden worden 

gecontroleerd. Elba lag tussen twee grenzen in nabij een belangrije corridor, de Walfridus 

brug. Zowel een doorgaande weg, de brug en de grenzen konden vanaf Elba worden 

gecontroleerd. De ligging bij een waterweg had nog een extra voordeel, want de grachten 

konden daardoor permanent watervoerend zijn. De kavels waarop de noordoostelijke 

Gorechtse kastelen lagen, bezaten echter geen specifieke eigenschap. Het lijkt aannemelijk dat 

er bepaalde voorkeuren waren voor bodemgesteldheid en relïef, ook in verband met het 

bouwen van de constructie en mogelijke zakking ervan. Dergelijke patronen zijn voor de 

burchten in het getijde en riviervlaktelandschap niet aantoonbaar. 

 

Het Bolwerk en Wolfsbarge lagen in een landschap waar aan het oppervlakte geen klei 

aanwezig was , maar in een divers landschap met keileem, veen en dekzand. De locatie van 

het Bolwerk grensde zelfs aan deze drie afzettingen. Om de passage bij het Besloten Veen af 

te sluiten hadden de bouwers van de burcht meerdere opties. Zij kozen voor het terrein bij de 

Kampsteeg, waarbij het Bolwerk werd aangelegd op de rand van een stuwwal. Het 

noordelijkste gedeelte van het grachtenstelsel lag al in de dalvormige laagte. Zouden ze de 

burcht meer in het moerassige Besloten Veen plaatsen zou de bakstenen structuur op het 

middenterrein waarschijnlijk niet bestand zijn tegen de slappe ondergrond. Als de burcht 

hoger werd geplaatst zouden de grachten geen drassig karakter meer hebben. De grenslocatie 

van het Bolwerk is daarom mijn inziens heel bewust gekozen, want de keileemopduiking 

bood enerzijds een stevige ondergrond voor de contructie, anderzijds bood de grenslocatie van 

de stuwwal met het veen ook een situatie wat geschikt was om de grachten drassig en 

eventueel watervoerend te maken. Een dergelijk situatie is voor Wolfsbarge ook aantoonbaar, 

want daar was in de middeleeuwen sprake van een overgang van dekzand naar veen. 

Wolfsbarge was precies op die overgang gebouwd.   

 

Mogelijke verklaringen voor de locatiekeuze- De bouw van een kasteel was in eerste instantie 

gerelateerd aan de eigenaar en het controleren van zijn territorium.
270

 Daarom is tot zover ook 

steeds het woord controleren gebruikt om de locatiekeuze bij de infrastructuur te beschrijven. 

Daarnaast kunnen de volgende mogelijkheden worden onderscheiden: 
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 Het kasteel als icoon. door langs een water(weg) een kasteel te plaatsen, zeker op het 

snijpunt van een grens, liet een landsheer duidelijk zien wie het territorium 

controleerde.
271

 Zonder historische bronnen is deze eigenschap echter lastig aan te 

tonen. 

 Geleiderecht/tol: door vanuit een kasteel te opereren konden de borgmannen het 

geleiderecht uitoefenen/tol heffen.
272

 Om deze relatie te onderzoeken is historisch 

bronmateriaal nodig. 

 Het opeisen van woeste gronden: door een kasteel in de nabijheid van woeste gronden 

te plaatsen kon er worden geprobeerd om deze op te eisen voordat de buren dat 

deden.
273

 Een dergelijke verklaring zou kunnen worden gegeven aan de ligging van de 

Zernikeburcht en het Cortinghuis, twee burchten die buiten de stadsvrijheid liggen. 

Hard bewijs voor deze hypothese ontbreekt. 

 Het effectueren van het landsheerlijk gezag ten opzichte van een nederzetting: door 

een burcht in de nabijheid van een nederzetting te plaatsen kon de landsheer zijn 

regiem laten gelden tegen de eventuele opstandige bevolking.
274

 Dit zou kunnen 

gelden voor de Gronenburg. Ten oosten van de burcht ligt namelijk de nederzetting 

Middelbert als onderdeel van Drentherwolde.
275

 

 Patronage: de adellijke familie was patron van een kerk of klooster en liet daarom een 

kasteel in de nabijheid ervan bouwen. Omgekeerd kon ook.
276

 Een dergelijke situatie 

gold waarschijnlijk tussen kasteel Selwerd en klooster Selwerd gezien de ligging van 

deze complexen ten opzichte van elkaar. 

 Domeincentrum: het kasteel werd gebruikt als inningscentrum van domeingoederen.
277

 

Een dergelijke relatie is tot op heden niet aangetoond, maar het gebruik van historisch 

materiaal zou meer inzicht kunnen bieden. 

  

4.5 Conclusie 

 

Wat zijn de landschappelijke kenmerken van de Gorechtse burchten?- De Gorechtse burchten 

vertonen vooral een relatie met de infrastructuur en de grenzen, want de burchten waren 

allemaal gelegen op knooppuntlocaties waar een weg en/of waterweg een grens kruiste of bij 

een corridor waar alleen op één plek passage mogelijk was. De locatiekeuze verschilt voor de 

burchten in het getijde en riviervlaktelandschap en de burchten in het veen- en keileem en 

dekzandlandschap. 

 De burchten in het getijde en riviervlaktelandschap: voor al deze burchten is de ligging 

in de nabijheid van water belangrijk. Het water vormde in de meeste gevallen de grens 

van de stadsvrijheid, maar het was ook belangrijk voor de watertoevoer van de 

grachten en eventueel vervoer over water. In drie gevallen is de natuurlijke loop van 

de meander zelfs gebruikt als extra omgrachting.  

 De burchten in het Pleistocene landschap: de burchten in het zuidelijk Gorecht 

vertonen een ander patroon. Zij zijn gelegen op een grenssituatie van een veengebied 
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(veenlandschap)  naar Pleistoceen sediment (dekzand- of keileemlandschap). Deze 

situatie had het voordeel dat de stevige ondergrond van het Pleistocene sediment kon 

worden gebruikt voor de baksteenbouw. Daarnaast konden de grachten een drassig 

karakter krijgen omdat het terrein lager lag. Ik denk overigens niet dat de grachten 

permanent watervoerend zijn geweest, daarvoor zouden ze in verbinding moeten staan 

met een waterweg.  

 

Hoe verhoudt de ruimtelijke spreiding van kasteelterreinen zich tot de reconstructie van het 

volmiddeleeuwse Gorecht? In het Gorecht lagen in het noordoostelijke gedeelte zes kastelen 

op knooppunten van een grens met infrastructuur. De ligging van de twee burchten in het 

zuidelijke Gorecht staan in relatie tot een corridorknooppunt (het Bolwerk) en de 

grenspassage naar Drenthe. 

  

Is er een landschappelijke verklaring voor het ruimtelijke patroon? De kastelen die in het 

noordoosten waren gelegen vertoonden een relatie met de grens van de stadsvrijheid. 

Onderzoek naar de zuid- en westgrens van de stadsvrijheid leverde namelijk ook drie 

mogelijke kasteelterreinen op, hetgeen deze veronderstelling nog meer ondersteund. Of het nu 

ging om controle uit te oefenen op de stadsvrijheid of juist vanuit de stadsvrijheid het 

omringende gebied te controleren kan niet met de landschappelijke gegeven worden 

onderzocht. De burchten in het zuidelijke gedeelte van het Gorecht lijken vooral iets te maken 

te hebben met het controleren van de intraregionale route van Groningen naar Coevorden.  

 

Aan de oost- en westzijde van het Gorecht zijn tot op heden geen kastelen aangetroffen. Op 

basis van de knooppunt- en toponiemenanalyse zijn achtien nieuwe terreinen aangewezen 

waar mogelijk restanten van een middeleeuwse burcht in de ondergrond aanwezig zijn. Dit 

geldt zowel voor mogelijke kastelen binnen het Gorecht als net buiten het territorium. Als 

verklaring voor de kasteelloze zones in het oosten en westen kan het gebrek aan archeologisch 

en historisch onderzoek worden aangekaart en niet zozeer de landschappelijke factoren. 

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze terreinen wel of niet een kasteel 

vertegenwoordigen. Daarna kan pas het locatiekeuzemodel worden aangescherpt 

 

Hoe verhoudt de ligging van een kasteelterrein zich ten opzichte van het omringende 

landschap op lokaal niveau? De analyse van de kasteelterreinen op lokaal niveau heeft 

verschillende resultaten opgeleverd. Voor Elba en Wolfsbarge kwam er niet veel meer nieuws 

uit dan dat al was gesteld voor de territoriale analyse. Voor de Gronenburg, het Cortinghuis, 

de Zernikeburcht en het Bolwerk leverde het wel resultaten op: 

 Bolwerk: de kaart van de AHN2 gaf heel duidelijk weer hoe het Bolwerk op een 

randlocatie ligt van de stuwwal en het dal van het Besloten Veen. 

 Cortinghuis: bij het Cortinghuis kwam de mogelijke opvolger van de middeleeuwse 

burcht naar voren, namelijk het Cortingsheem/de Borgmansham. Deze is 

waarschijnlijk na de aanleg van het Nieuwe Gat gebouwd. 

 Gronenburg: ook voor de Gronenburg kon dezelfde opeenvolging worden 

geconstateerd. Na het rechttrekken van de meander werd langs de gegraven waterweg 
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een nieuw borgterrein gebouwd (het Pathuis). In een latere periode nam een noordelijk 

gelegen boerderij de naam Groenenburg over. 

 Selwerd: kasteel Selwerd lag zo dicht bij het Selwerder klooster dat hier waarschijnlijk 

sprake is van patronage van de Van Selwerds ten opzichte van het klooster. Daarnaast 

is ook het galgenveldje interessant. Sprak het stadsbestuur zijn eigen recht en hing de 

veroordeelden op langs het knooppunt van de stadsvrijheidsgrens met een doorgaande 

weg? Of behoort het veldje toe aan de prefect die er zijn veroordeelde criminelen liet 

ophangen? 

 Zernikeburcht: tijdens de analyse van de AHN2 kwam heel duidelijk een omgracht en 

omwalt terrein naar voren. Dit terrein is nog niet archeologisch onderzocht. 
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Hoofdstuk 5 De geschiedenis van het Gorecht gedurende de opkomst en ondergang van 

de macht van de burggraven van Groningen (jaartallen begin en eind) 

 

5.1 Inleiding 

 

Het is opmerkelijk dat door een conflict tussen de burggraaf van Groningen en een Groningse 

burgerpartij uiteindelijk de bisschoppelijke landsheer en vele edele ridders een gruwelijke 

dood vonden in een sompig moeras bij Ane (Drenthe) in 1227.
278

 Deze macabere gebeurtenis 

en vele andere twisten kenmerkten vanaf de dertiende eeuw de loop van de 

burggravendynastie. Om het grotere proces achter de bouw van de Gorechtse kastelen te 

begrijpen is het niet alleen belangrijk om te kijken naar historische vermeldingen over 

kastelen, maar ook naar de achterliggende historische gebeurtenissen. Een analyse van de 

territoriale ontwikkeling tijdens de burggravendynastie, de machtsposities van de adel en de 

relatie met leengoederen en domeinen zijn daarvoor belangrijke bouwstenen. In dit hoofdstuk 

zal daarom worden onderzocht hoe het Gorecht-territorium zich ontwikkelde tijdens de 

burggravendynastie en wat voor invloed de politieke, militaire en bestuurlijke geschiedenis 

had op de ruimtelijke spreiding van kastelen.  

 

5.2 De ontwikkeling van het Gorecht territorium in politieke, bestuurlijke en militaire 

opzicht tussen 1139 en 1350 

 

De ontwikkeling van het Gorecht-territorium en haar kastelen tijdens het bewind van de 

burggraven van Groningen kan op basis van de theorie van Janssen in vier fasen worden 

onderverdeeld.
279

 Het gebied bleef zich na het machtsverlies van de prefect nog wel verder 

ontwikkelen, maar deze laatste fasen die niet zijn opgenomen in dit overzicht behoren niet tot 

de tijdsafbakening van het onderzoek.
280

 De volgende fasen kunnen worden onderscheiden: 

 

Fase 1: Het ontstaan van de Bierummer dynastie met de nederzetting Groningen als 

machtscentrum (circa 1139- 1200)- Het ontstaan van het Gorecht territorium hing samen met 

de aanstelling van de burggraaf van Groningen tijdens het bewind van Bisschop Hartbert van 

Bierum (1139-1150), de 25
ste

 bisschop van Utrecht.
281

 Het territorium van de bisschop was 

gesplitst in twee delen, het Sticht en het Oversticht. Het bestuurlijk centrum lag in het Sticht 

terwijl centraal landsheerlijk gezag in het Oversticht ontbrak.
282

  Om zijn gezag in het meest 

noordelijke gedeelte van het Oversticht toch te controleren stelde bisschop Hartbert twee 

burggraven aan. Hij schonk het burggraafschap van Groningen aan zijn broer Ludolf en het 

burggraafschap van Coevorden aan zijn andere broer, Leffert.
283

 In tegenstelling tot het 

bisschoppelijke ambt was het burggraafschap erfelijk, waardoor vanaf de twaalfde eeuw het 

                                                           
278

 Van Rij 1989. 
279

 Janssen 1976. Zie ook paragraaf 1.3. 
280

 Zie  voor de laatste fase Van den Broek 2007, 313-353.  
281

 Noomen 1990, 125. 
282

 Janssen 1976, 141. 
283

 Van Rij 1989, 3-5. 



106 
 

 

Bierummer geslacht een dynastie stichtte die een belangrijke rol ging spelen in de politieke 

geschiedenis van Noord-Nederland.
284

 

 

Tot het burggraafschap behoorde het beheer van een burcht of stad en een daaromheen 

gelegen district in combinatie met het uitoefenen van verschillende ambtelijke functies.
285

  De 

rechten en goederen die erbij hoorden werden vóór de aanstelling van de burggraaf uitgevoerd 

door afgezanten en meiers.
286

  In de historische bronnen wordt de burggraaf van Groningen 

vaak aangeduid met de titel prefect, maar dit betekende hetzelfde als burggraaf.
287

 Het 

Gorecht moet overigens niet worden verward met het voormalige koningsgoed in en rond 

Groningen. Noomen vermoeden echter wel dat de grenzen van het Gorecht terug vallen op het 

immuniteitsdistrict rondom de domeingoederen van de bisschop van Utrecht.
288

 

Jurisdictiegrenzen werden namelijk vaak sterk beïnvloed door dominale verhoudingen.
289

 De 

uiteindelijke grenzen van het Gorecht territorium zijn echter pas uitgekristalliseerd na de 

ontginningen die in de late twaalfde eeuw en de dertiende eeuw plaatsvonden.
290

 

 

Fase 2: De bouw van burchten om het ontwikkelende territorium te ondersteunen (circa 1200- 

1250 ): De eerste helft van de dertiende eeuw was een periode waarin de toekomst van het 

Gorecht-territorium onduidelijk was. Dat kwam door een conflict tussen twee partijen die 

allebei in Groningen resideerden, namelijk de prefectenpartij en de Gelkingen.
291

 Dit conflict 

brak uit in 1227 onder het regime van de landsheer Otto van Lippe (1216-1227).
292

 Na een 

strijd binnen de stadsmuren van Groningen moesten de Gelkingen het onderspit delven, maar 

vonden zij steun bij Roelof en Frederik van Coevorden en de Drenten.
293

 De bisschop 

probeerde het conflict, na later zou blijken, tevergeefs op te lossen en beval de partijen tot een 

wapenstilstand totdat de zaak in een latere periode zou worden beslecht.
294

  Prefect Egbert en 

zijn familie bouwden een kasteel bij Glimmen om hun grondgebied veilig te stellen.
295

 

Volgens Roelof van Coevorden was dit een schending van de wapenstilstand. Samen met de 

Drenten vernielde hij de burcht en kreeg hij tevens de prefectenfamilie in handen. Alleen 

Egbert zelf kon uit de handen van Roelof blijven. Hij wist een strijdmacht van Friezen bijeen 

te brengen en veroverde de stad Groningen terug. Zijn familie werd vervolgens door de 

Coevordenaren vrij gelaten, maar Roelof en de Drenten waren ondertussen begonnen met 

plannen te beramen voor een nieuw offensief.
296

  Deze gebeurtenis was een belangrijk 

keerpunt, want toen de bisschop hoorde van de overwinning van de prefect, koos hij de 
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Gorechtse zijde. De strijd escaleerde in 1227 in de slag bij Ane waarbij de bisschoppelijke 

partij inclusief de landsheer in eigen persoon het onderspit moesten delven.
297

  De opvolger 

van Otto II, Wilbrand genaamd, was vastberaden om wraak te nemen. Verschillende 

veldslagen werden over en weer uitgevoerd, de ene keer in het voordeel van de 

bisschoppelijke partij, de andere keer in het voordeel van de Gelkingse partij.
298

  

 

In 1242 werd het Gorecht weer het strijdtoneel tussen de Gelkingen en de prefectenfamilie. 

Thizo (een ridder uit Groningen) met in Eelde, Rudolf (een bloedverwant van de 

prefectenfamilie) en de Gelkingen en de Papelingen vermoordden Roelof, de oudste zoon van 

de prefect van Groningen.
299

 Hun missie was aanvankelijk om de prefectenfamilie te 

verdelgen, maar de prefectenzonen Egbert junior en zijn broer Godschalk wisten te ontkomen. 

Zij slaagden erin hulp te halen in de persoon van Menzo van Stroom, Rudolf van Norg, de 

heren van Peize en een groep niet specifieker beschreven personen. Deze hulptroepen hielpen 

Egbert junior om zijn huis te versterken met manschappen en wapens. De strijd tussen de 

partijen had grote consequenties: Aan de zijde van anti-prefectenpartij werd de Gelkingse 

burcht Knerdawinkel verwoest en het dorp Eelde afgebrand. Ook de stad Groningen brandde 

af door het oorlogsgeweld. De prefectenpartij moest het bekopen met de verwoesting van de 

sterkte Gronenburg en het huis van de ridders van Peize.  

 

Fase 3: Periode van machtsverlies van de burggraven(circa 1250-1350)- Het machtscentrum 

van de prefect was al die tijd Groningen geweest. Dit veranderde echter rond het midden van 

de dertiende eeuw toen een twist met de Hunsingoers en Fivelingoers ontstond.
300

 De 

Gronenburg werd in deze twist wederom verwoest (de Gronenburg moet tussen in de  

tussentijd weer zijn herbouwd) en de stad Groningen ingenomen.
301

 De Hunsingoers en de 

Fivelingoers stelden als voorwaarde dat de stadsmuren werden geslecht, de steenhuizen tot op 

de kelders werden afgebroken en dat de ridders nooit meer de versterkte huizen in de stad 

mochten bewonen.
302

 In het daaropvolgende jaar probeerde de prefect en zijn ridders 

wederom de stad in te komen, geholpen door prefectgezinde burgers. In 1253 schikte hij pas 

in zijn lot. De prefect bleef zijn juridische taken en de verantwoording over het beheer van de 

Utrechtse goederen behouden, maar verloor zijn positie als handhaver van gewapende 

bescherming en het openbaar bestuur. Toch blijft hij in de oorkonden voorkomen als rechter 
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en hoofd van het markeverband van de gemeenschappelijke gronden.
303

 Omstreeks deze 

periode verschijnt ook de naam Van Selwerd in de historische bronnen.
304

  

 

Fase 4: De eindefase van het burggraafschapen (circa 1350>) 

Aan het begin van de veertiende eeuw ontstondeen nieuwe twist: die tussen de Heerstrate (de 

prefectenpartij onder leiding van prefect Ludolf) en de Westerpartie (de burgerpartij). De stad 

Groningen was nu het strijdtoneel. De strijd liep zo hoog op dat de kooplieden het niet meer 

aandurfden om de stad te bezoeken. Uiteindelijk moest de bisschop er in 1310-1311 aan te pas 

komen om het conflict te beslechten. In tegenstelling tot de situatie in de dertiende eeuw koos 

de bisschop niet eenzijdig de kant van de prefect.
305

 

 

 Tussen Drenthe en Groningen woedde in de eerste decennia van de veertiende eeuw een 

strijd die pas in 1339 werd bijgelegd.
306

 In het toen gesloten verdrag sloten de schout van 

Eelde, de burggraaf van Coevorden en het landschap Drenthe vrede met de stad Groningen en 

maakten zij gezamenlijk afspraken over de politieke en juridische taken in een deel van het 

Gorecht, een deel van de stadstafel en de stad Groningen.
307

 Binnen de stadsvrijheid 

garandeerde het stadsbestuur de bescherming van de Drenten. In dit belangrijke verdrag 

speelde de prefect geen enkele rol van betekenis. Ook de kastelen verdwenen naar de 

achtergrond, want de nog bestaande burchten werden gesloopt.
308

 

  

5.3 Machtsorganisatie in het Gorecht 

In de volle middeleeuwen waren er verschillende soorten machtsvormen en 

rechtsverhoudingen in het Gorecht, namelijk het domaniale systeem (hofstelsel), het 

leenstelsel en het stadsbestuur.
309

 De hofstelsel in de Noordelijke Nederlanden gaat terug tot 

de achtste/negende eeuw. De basis van het hofstelsel werd gevormd door een domein dat in 

bezit was van een grootgrondbezitter. Dit kon de Duitse koning zelf, één van zijn edellieden 

of een onder de keizer ressorterende geestelijke instelling of bisschop zijn.
310

 De kern van een 

domein werd gevormd door een hof (curtis) dat namens de domeinheer werd beheerd door 

een meier (villicus).
311

 Bij elk hof hoorden een aantal hoeven (mansii, mancipii) waar horigen 

woonden die jaarlijks een deel van de oogst afstonden aan de domeinheer en soms ook 

diensten verrichtten op de hof ten behoeve van de grootgrondbezitter.
312

 Hoven vormden niet 

alleen innings- en beheerscentra, maar konden ook als overnachtingsplaats voor de 

domeinheer en zijn beambten dienen.
313

 Het hofstelsel was gebaseerd op een netwerk van 

persoonlijke relaties waar de grootgrondbezitter aan de top stond. De schenking van land en 
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rechten bevestigde de machtsverhoudingen en onderlinge relaties met de elite.
314

 Het politieke 

gezag van een domeinheer beruste in de praktijk op zowel de uitbating van de domeinen als 

op de persoonlijke relaties met zijn onderdanen (clientèle).
315

 In het onderzoeksgebied waren 

tussen de negende en de twaalfde eeuw diverse domaniale grootgrondbezitters aanwezig, 

namelijk de abdij van Werden, de bisschop van Utrecht en het Domkapittel van Utrecht.
316

  

 

In de volle middeleeuwen werd het hofstelsel in Noord-Nederland steeds verder 

gecentraliseerd waardoor domeingoederen omgezet konden worden in leengoederen.
317

 

Daarnaast werden ook veel oude allodiale (eigenerfde) goederen van particulieren door de 

eigenaar aan de landsheer opgedragen als leengoed.
318

 Waar eerst de hofmeiers 

verantwoordelijk waren voor de inning van goederen werden nu ambtenaren en rentmeesters 

voor deze functies aangesteld, zoals ook de burggraaf van Groningen.
319

 Zo ontwikkelden 

zich vanaf de volle middeleeuwen de vlakdekkende territoriale staten.
320

  

 

De machtsverhoudingen van het hofstelsel en het leenstelsel vertonen beide het karakter van 

een top-down model.
321

  Aan de top zat de Duitse keizer gevolgd door zijn leenheer, de 

bisschop van Utrecht. Om een stempel op zijn machtspositie als wereldlijk heerser te drukken 

in het verre Groningen stelde de bisschop van Utrecht een prefect aan.
322

 De prefect werd 

bijgestaan door borgmannen (ministerialen) die een aparte juridische status met een eigen 

rechtskring, eigen gewoonten en een eigen rechtbank hadden.
323

 Zo ontstond een gelaagde 

rechtsverhouding met verticale relaties: van boven naar onder werd macht uitgeoefend en 

bescherming geboden aan de lagere etages van de piramide. Daartegenover stond dat van 

onder naar boven trouw en verantwoording werden verwacht.
324

 

 

Naast dit piramidestelsel ontwikkelde zich in het Gorecht een tweede machtssysteem dat 

gedeeltelijk los stond van de landsheerlijke organisatie, namelijk die van het stadsbestuur van 

Groningen.
325

 Sinds de helft van de dertiende eeuw verwierf het stadsbestuur steeds meer 

macht ten koste van de bijzondere rechtspositie van de prefect.
326

  Waarschijnlijk behoorden 

ook al de rijke en machtige Gelkingen tot het stadsbestuur.
327

 Meerdere malen werd de positie 
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van de prefect ondermijnd. In 1251 gebeurde dat tijdens de inval van de Ommelander Friezen 

in Groningen en in 1310 tijdens de strijd tussen de prefect en de Westerpartie.
328

 In het laatste 

conflict hief de bisschop van Utrecht de standenrechtspraak van de prefect op, zorgde hij 

ervoor dat het stadsbestuur van Groningen een eenheid werd en verhoogde hij de status van de 

stadsraad.
329

  De kastelen waren mogelijk het machtsmiddel van de prefect, want het 

stadsbestuur had zoveel belang bij de sloop van kasteel Selwerd dat zij bereid waren om het te 

kopen en te slopen.
330

  

 

5.4 De eigenaren van de kastelen 

Wie waren nu eigenlijk verantwoordelijk voor de bouw van de Gorechtse kastelen? Zoals in 

hoofdstuk 2 al aan de orde is gekomen behoorden Glimmen, de Gronenburg en Selwerd tot de 

kastelen van de prefectenpartij. De tweede partij die in aanmerking kwam voor de bouw van 

kastelen waren de Gelkingers, want zij bezaten immers Knerdawinkel.
331

 Klaarblijkelijk 

waren zowel adellijke als niet adellijke lieden in staat om een kasteel te bouwen.
332

  Van de 

laatstgenoemde groep is het echter lastig om een beeld te vormen over hun machtspositie 

omdat zij geen dynastieën vestigden. Over de burggravenfamilie is wel een uitgebreid 

overzicht van hun dynastie verschenen.
333

 Omdat het gebruikelijk is voor adellijke geslachten 

om zich te vernoemen naar hun residentie kan op deze manier inzicht worden verkregen over 

de locatie van hun stamhuis.
334
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Figuur 42. Genealogie van de Groninger prefectenfamilie in de twaalfde tot vijftiende 

eeuw. Bron: Schaap 1979. 81, 89-90, 91-92, 101-102. 

 

De prefectendynastie- Op basis van de achternamen van de prefectenfamilie en de historische 

context kunnen enkele machtsposities worden gelokaliseerd. Tot aan het midden van de 

dertiende eeuw zetelde de prefect in de stad Groningen zelf.
335

 Op het moment dat de naam 

Gronebeke in gebruik kwam zal men van locatie zijn veranderd. Schaap vermoedt dat de 

achternaam Gronebeke in relatie stond tot de Gronenburg.
336

 Selwerd refereert naar het slot te 

Selwerd. De verschillende takken van de familie vestigden zich in Drenthe (Peize en Echten). 

Alleen de opvolgers van de Van Echten tak hebben zich mogelijk in het Gorechtse Haren 

gevestigd, hoewel Schaap niet met zekerheid durft te beweren dat in de oorkonde ook 

daadwerkelijk Haren werd bedoeld.
337

  

 

Ridders en borgmannen-  Het is gebruikelijk dat burggraven werden bijgestaan door ridders, 

ministrialen en borgmannen die ook leengoed in ambtsleen hadden.
338

  Ook in het Gorecht 

waren dergelijke figuren aanwezig. In de stad Groningen woonden  ridders namelijk tot 

halverwegede dertiende eeuw binnen de stadsmuren.
339

  Op het Gorechtse platteland kunnen 

drie kastelen naar voren worden gehaald. Het Vrydemahuis, dat verwijst naar Vrouwe Ida, 

zou een dergelijk geval kunnen zijn. Gezien de voornaam Ida is een koppeling met de van 

Selwerd tak niet uitgesloten, hoewel Ida van Selwerd pas na de slechting van het 

Vrydemahuis naar voren trad. Mogelijk is een verwant van de Vrydema’s  getrouwd met 

Hendrik van Selwerd. Het Cortingshuis refereert aan de Cortingen, een aanzienlijke 

Groningse burgerfamilie waarvan enkele leden omstreeks de tweede helft van de dertiende 
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eeuw zitting hadden in het stadsbestuur.
340

 Het riddermatige geslacht Polman had het 

Cortinghuis in 1381 in hun bezit, maar hierbij moet rekening worden gehouden met 

overerving en verkoping.
341

 Hetzelfde geldt voor Elba waar een link met de Friese 

hoofdelingenfamilie Onsta is vastgesteld.
342

 Aan de overgebleven burchten –  het Bolwerk, 

Wolfsbarge en de Zernikeburcht - kunnen tot op heden geen bewoners worden gekoppeld.   

 

Domeinen en leengoederen 

 

Voordat de burggraaf werd aangesteld in Groningen had de nederzetting Groningen 

waarschijnlijk al een domaniale centrumfunctie.
343

 Verschillende partijen bezaten domeinen, 

te weten de abdij van Werden,  het domkapittel en de bisschop van Utrecht.
344

 Omstreeks de 

dertiende eeuw verdween dit hofstelsel en maakte het plaats voor een organisatie van 

districten waar ambtenaren en rentmeesters de landsheer vertegenwoordigden.
345

 Bisschop 

Hartbert stelde in dit kader een burggraaf aan in Groningen om de functies van de meiers over 

te nemen.
346

  Dat levert meteen de vraag op of deze vervanging ook gold voor het bezit van de 

kastelen. Waren zij oorspronkelijk domeinen of waren het borgmanslenen? Het was immers 

gebruikelijk dat burggraven werden bijgestaan door borgmannen die op hun beurt ook 

ontroerend goed in leen hadden.
347

  

 

In het Gorecht is maar één borgmansleen bekend uit historische bronnen, te weten een 

leengoed in Selwerd. De ministriaal verkocht het land in 1169 door aan de abdij van 

Ruinen.
348

 Dat Selwerd een belangrijke locatie bleef blijkt wel uit het feit dat kasteel Selwerd 

werd gebouwd en de prefectenfamilie zich naar Selwerd ging vernoemen. Van twee andere 

burchten, het Cortinghuis en Selwerd resteren uitsluitend een paar aanwijzingen. Het 

Cortinghuis lag in een meander die het toponiem Borgmansham droeg. Deze naamduiding 

suggereert dan hier oorspronkelijk een borgman resideerde. De Gronenburg zou ook een 

leengoed kunnen zijn geweest, want aan het einde van de middeleeuwen was de Gronenburg 

en de bijbehorende landerijen immers in bezit van de bisschop van Utrecht.
349

  Aangezien de 

burcht volgens Menko tegen Drentherwolde was gebouwd en de bisschop in 1259 een 

veldtocht ondernam naar Drentherwolde in verband met een geldvordering is het mijn inziens 

zelfs mogelijk dat de Gronenburg op instigatie van de bisschop was gebouwd.
350

  Speciale 

aandacht dient een vermelding van de hof te Hemmen (Haren) te krijgen, een bisschoppelijk 
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leengoed waarin omstreeks 1381/1382 de familie Polman resideerde.
351

 Deze hof zou 

versterkt zijn geweest.
352

 Oudere historische bronnen zijn niet bekend en er is geen 

archeologisch onderzoek verricht om de ouderdom van de hof te Hemmen te bepalen. 

Mogelijk zou Hemmen een veel oudere situatie kunnen vertegenwoordigen. 

 
Figuur 43. De hof te Hemmen op een luchtfoto. De vierkanten verkleuring, mogelijk een 

gracht, is circa 60 m x 60 m buitenwerks. De breedte bedraagt 17 m en het binnenste 

vierkant heeft de afmetingen ca. 22 m x 22 m. Bron: Google Earth. 

 

5.5 Discussie en conclusie 

 

Hoe ontwikkelde het Gorecht territorium zich in politiek, bestuurlijk en militair opzicht tussen 

1139 en 1350?  De ontwikkeling van het Gorecht territorium onder het gezag van de 

burggraven kan  op basis van historische bronnen in vier fasen worden onderverdeeld: 

 Fase 1: Het ontstaan van de Bierummer dynastie met de nederzetting Groningen als 

machtscentrum (circa 1150-1200) 

 Fase 2: De bouw van burchten om het ontwikkelende territorium te ondersteunen 

(circa 1200- 1250):    

 Fase 3: Periode van machtsverlies van de burgraven(circa 1250-1300) 
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 Fase 4: De eindefase van het burggraafschapen de kastelen (1300-1350) 

Deze fasering levert echter twee problemen op, want de interne machtsstrijd tussen de 

burggraven en het stadsbestuur is niet meegenomen en het is niet duidelijk op te maken uit de 

bronnen of tussen 1200 en 1250 uitsluitend grensburchten werden gebouwd. Hoe de 

ruimtelijke verspreiding van kastelen zich tot het model verhoudt en moet dus met 

archeologische en landschappelijke data worden onderzocht.  
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Figuur 44. Model van de ontwikkeling van het Gorecht territorium en de verspreiding 

van kastelen. De indeling is gebaseerd op de historische ontwikkelingen in het Gorecht.  

 

Hoe verhield de Gorechtse adel zich ten opzichte van de middeleeuwse samenleving? 

In het Gorecht kunnen tussen 1139 en circa 1350 twee groepen worden onderscheiden die 

macht uitoefenen, namelijk de burggraaf gesteund door zijn borgmannen en het stadsbestuur. 

De aanstelling van de burggraaf leidde al in de twaalfde eeuw tot opstand. In de dertiende 

eeuw verwierf het stadsbestuur steeds meer macht terwijl die van de burggraaf werd beperkt. 

Opvallend is dat het stadsbestuur gewapende conflicten aanging en daarbij steun kreeg van 

adel uit nabijgelegen territoria en daardoor veel macht kon winnen. Uiteindelijk verdween de 

burggraaf rond 1350 geheel uit beeld waarna het stadbestuur de macht van het Gorecht 
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territorium in handen kreeg.
353

 De burggraaf en zijn gevolg konden geen overwicht bieden 

tegen het stadbestuur. Dat betekende overigens niet dat de adel geheel verdween uit het 

Gorecht, want er zullen ook riddermatigen zitting hebben genomen in het stadsbestuur.
354

 

 

Wat was de status van de bewoners van de kastelen volgens historische bronnen? 

Voor zover dit kon worden achterhaald zijn de meeste kastelen te relateren aan de burggraaf 

en zijn borgmannen, te weten Selwerd, het Cortinghuis, Glimmen en waarschijnlijk ook het 

Vrydemahuis. De Gronenburg behoorde ook tot de kant van de burggraafpartij, maar is 

mogelijk zelfs op instigatie van de bisschop van Utrecht gebouwd. Knerdawinkel, als dat al in 

het Gorecht heeft gelegen, zou het enige Gelkingse kasteel in het territorium van de prefect 

zijn geweest. De burggraven wisten een dynastie te vestigen die zich opsplitste in 

verschillende takken. De Van Groningen/Van Gronebeke/Van Selwerd tak resideerde in het 

Gorecht terwijl de overige afsplitsingen zich in Drenthe vestigden. De prefect resideerde tot 

circa 1300 waarschijnlijk  in de stad Groningen, maar verlegde zijn machtsbasis naar 

Gronebeke en vervolgens Selwerd volgens deze naamsveranderingen. Deze gebeurtenis viel 

samen met de afbraak van de macht van de prefect. Over de borgmannen van de prefect is 

alleen informatie uit latere perioden beschikbaar. Zo was Elba in de vijftiende eeuw in het 

bezit van de Friese hoofdelingenfamilie Onsta en behoorde het Cortinghuis en de hof te 

Hemmen tot de riddermatige familie Polman.
355

 Waren deze steenhuizen puur door 

overerving of verkoping in het bezit gekomen van deze riddermatige families, of reflecteren 

zij elk een borgmanstamslot uit een eerdere fase?  

 

 Is de ligging van een kasteel te koppelen aan een leengoed of domein? 

Het probleem in het Gorecht is dat weinig studies beschikbaar zijn om te achterhalen of de 

kastelen een status als leengoed of een domaniaal verleden hadden. Tot op heden ontbreekt 

een gedetailleerde studie van de ligging van alle domein- en leengoederen in het Gorecht.
356

 

Dat heeft te maken met de schaarsheid aan bronnen en een gebrek aan informatie over 

bisschoppelijke leengoederen omdat deze niet in altijd in de laatmiddeleeuwse administratie 

zijn opgenomen.
357

 Slechts één locatie is expliciet genoemd als een borgmansleen, namelijk 

Selwerd. De grond waarop kasteel was Selwerd is gebouwd, kan worden gezien als restant 

van dit borgmansleen, want een ander deel werd immers door de borgman in 1169 

geschonken aan de benedictijnenabdij te Ruinen. Hoewel voor het Cortinghuis geen historisch 

bronmateriaal is bekend, mag toch worden aangenomen dat het toponiem Borgmansham een 

verwijzing is naar de status van het gebied. Ook de Gronenburg is een mogelijk 

bisschoppelijk leengoed, hoewel daar geen expliciet melding van wordt gemaakt. Als laatste 

leengoed kan het eind veertiende eeuwse hof te Hemmen worden aangewezen, hoewel over 

de aard en ouderdom van dit steenhuis maar weinig bekend is. 
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Hoofdstuk 6 Uitwerking van de opgravingen van de Gronenburg 

 

6.1 Inleiding: het spookslot van Groningen 

 

De in de meander van de Hunze gelegen burcht De Gronenburg ligt bij het gehucht 

Euvelgunne. De naam Euvelgunne zou een verbastering van het woord Ovelgunne zijn, dat in 

de Saksische streken ‘woonplaats van de Duivel’ betekent. Het is dan ook geen wonder dat 

‘Ovelgunne’ als benaming wordt gebruik voor spookhuizen.
358

 Zoals we eerder gezien 

hebben, liggen de resten van de Gronenburg bij het gehucht Euvelgunne. De conclusie van 

Feith – hij stelt dat de Gronenburg niet hetzelfde is als Euvelgunne- moet worden herzien, 

want hij had immers het onjuiste kasteelterrein voor ogen. Archeologisch onderzoek naar het 

spookslot van Groningen is in 1960 uitgevoerd door het BAI. De resultaten zijn nooit 

gepubliceerd. Een gemiste kans, want de Gronenburg is de enige burcht waarvan uit 

historische bronnen de functie is bekend. Omdat één van de belangrijkste doelen van deze 

scriptie is om alle data over de Gorechtse burchten te ontsluiten, wordt in dit hoofdstuk alsnog 

de opgraving van de Gronenburg uitgewerkt.  

 

6.2 Geschiedenis van het archeologisch onderzoek  

 

Op en rondom het kasteelterrein zijn twee opgravingen verricht: één in 1940 naast een 

nabijgelegen sluis en één in 1960 naar het eigenlijke kasteelterrein. De sluis werd ontdekt 

tijdens grondwerkzaamheden. Men schakelde de hulp in van het BAI onder leiding van Prof. 

Van Giffen om het houten object uit te graven. Op de instigatie van Van Giffen is ook een 

hoogtekaart van de hele meander vervaardigd. Behalve enkele schetsen en foto’s zijn geen 

veldtekeningen van deze opgraving bewaard gebleven. 

 

De resten van de Gronenburg dreigden voor eeuwig te verdwijnen door de aanleg van de 

Finse haven in de jaren zestig. Er is voor dit onderzoek contact opgenomen met de toenmalige 

projectleider, emiritus hoogleraar Waterbolk. Omstreeks 1960 was het gebruikelijk dat een 

projectleider toezicht hield op meerdere opgravingen. Waterbolk is dus niet de gehele 

campagne bij de Gronenburg aanwezig geweest. De documentatie liet hij over aan zijn 

veldtechnici. De opgraving had volgens Waterbolk onder zeer ongunstige omstandigheden 

plaatsgevonden. Het was slecht weer waardoor veel minder kon worden gedocumenteerd dan 

dat de bedoeling was. Op vier dagrapporten na zijn de veldtekeningen en wat vondmateriaal 

het enige tastbare bewijs van de opgraving. Vondstenboeken, vondsten-, foto- en sporenlijsten 

zijn tot op heden onvindbaar of misschien zelfs niet eens gemaakt. Toch kan de opgraving 

worden gepubliceerd, want de veldtekeningen zijn de sleutel tot de uitwerking van de 

opgraving. Door alle tekeningen te digitaliseren kan eenvoudig de opgravingsstrategie worden 

gereconstrueerd. Uiteraard zijn de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens wel afhankelijk van 

de informatie die op de opgravingstekeningen staat. Een standaard KNA opgravingsverslag 

moet niet worden verwacht. Toch zijn de tekeningen van dusdanige kwaliteit dat ze veel 

informatie bevatten. Bovendien is een zeer groot terrein - de werkput had de afmetingen van 
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75 x 44 m - opgegraven. De kans dat een terrein als de Gronenburg onder de KNA regels op 

deze wijze zou worden opgegraven is zeer klein, want het gaat tegen het principe van de 

hedendaagse monumentenzorg in. Uitwerking van de opgraving is daarom een unieke 

gelegenheid om meer inzicht te verkrijgen over de kasteelontwikkeling van de Gorechtse 

burchten. 

 

6.3 De opgravingsstrategie 

 

De ligging van de werkputten van 1960 kan niet meer exact worden bepaald. Een kaart met de 

locatie van het meetsysteem ten opzichte van de topografie ontbreekt namelijk. Op basis van 

de morfologie van de sporen en een verwijzing naar het Winterschoterdiep kan worden 

gesteld dat het achtvormige terrein in de binnenbocht van de meander ter plekke moet zijn 

opgegraven. Het meetsysteem vormde een rechthoek van 75 m x 44 m. Er zijn drie rijen van 

in totaal 27 vaste punten uitgezet. Elke rij bestond uit negen punten. De noordelijkste rij is 

aangegeven met Romeinse cijfers, de middelste rij bestond uit letters en de meest zuidelijke 

rij werd aangeduid door gewone cijfers. Binnen het meetsysteem zijn acht vakken uitgezet. 

Tussen de vakken, behalve tussen de scheiding van vak 3 en 5 en vak 4 en 6, is een ruimte 

van 1,3 m opengelaten zodat de opbouw van het profiel per vak goed zichtbaar was. De 

opgraving besloeg overigens niet het totale oppervlakte van de vakken.  

 

 
Figuur 45. Het meetsysteem van de opgraving van de Gronenburg. De werkput was 

verdeeld in acht vlakken. In het midden en aan de oost- en westkant heeft men de 

profielen laten staan. 

 



120 
 

 

De toenmalige onderzoekers hebben er voor gekozen om steeds delen van een vak op te 

graven. In totaal zijn drie vlakken aangelegd. Vlak 1 betreft verschillende delen uit alle 

vakken, vlak 2 betreft de vlakken 1 tot en met 6 en vlak 3 uitsluitend vak 1 en 2. Op de 

veldtekeningen zijn uitsluitend de letterserie van vaste punten aangegeven. Om de tekeningen 

op schaal in het meetsysteem te krijgen was ik genoodzaakt om op de tekeningen opnieuw het 

meetsysteem te tekenen. Enkele tekeningen konden niet gebruikt worden omdat de referentie 

naar het meetsysteem en/of het vlak volledig ontbrak. De informatie op deze tekeningen was 

overigens nauwelijks aanvullend op de rest van de tekeningen. De nadruk van de 

vlakdekkende opgraving heeft gelegen op de vakken 1 tot en met 4, terwijl de profielen juist 

bij de vakken 5 tot en met 8 zijn aangelegd (figuur 29). 

 
Figuur 46. De ligging van de profielen ten opzichte van de vlaktekening. Er zijn 

profielen getekend van de vlakken 5, 6 en 8. Profiel B en C zijn zuid-noord gericht en 

profiel b en A west-zuid.  

 

De aard van de sporen en profiellagen is alleen beschreven voor profiel b. Deze beschrijving 

is opgenomen in de gedigitaliseerde versie. Bij de andere profielen ontbrak een dergelijk 

beschrijving, maar was er wel een kleur aangegeven. In een dergelijk geval heeft de intensiteit 

van de kleur gediend als uitgangsbasis voor de digitalisatie. Indien geen beschrijving en/of 

kleur was aangegeven, is geen codering aan de sporen of profiellagen toegekend. 
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6.4 Vondstmateriaal 

 

Inleiding 

 

Om de gevonden sporen en structuren te begrijpen en te dateren is vondstmateriaal van 

belang. Het vondstmateriaal is reeds onderzocht door Iwesma: het materiaal is afkomstig uit 

de dertiende tot en met de zestiende eeuw.
359

 Eerst is vastgesteld wat men bij de opgraving in 

1940 en 1960 van de Gronenburg heeft gedocumenteerd en waar deze vondsten zich nu 

bevinden. Van de opgraving in 1940 is een vondstenboekje met zeven vondstnummers 

bewaard gebleven (tabel 9). 

 

VNR Beschrijving 

1 Onder uit de gracht, 1 kogelpotscherf, in ge……. Profiel, midden in omgracht 

2 Aan den vaart (scherven, hondenschedel tot moderne uit de bovengrond top) 

3 Hoefijzer los uit omgeving 

4 Kogelpotscherven, dakpan, beenderen etc., gev. bij het …. In het kanaalbed ten 

zuiden van het Hunze-slinger 

5 Kogelpotscherven e.a. uit N. oever van Z.deel van Hunze-slinger 

6 Vondst uit woonschepenhaven (=Gronenburg volgens Feith) 

Tabel 8. Vondsten van de opgraving van de Gronenburg in 1940. De meeste vondsten 

zijn afkomstig uit de omgeving van de Gronenburg.  

 

Deze vondsten zijn nog aanwezig in het archeologisch depot in Nuis, maar aangezien zij tot 

de categorie losse vondsten behoren – hun context is niet gerelateerd aan een specifiek spoor- 

drager - relateren zij niet aan een gedetailleerdere datering van de ouderdom van de 

Gronenburg. 

 

Van de opgraving in 1960 is geen vondstenboekje bewaard gebleven. Op de 

opgravingstekeningen zijn uitsluitend in vlak 1 vondstnummers genoteerd. Al het materiaal 

dat van de Gronenburg bewaard is gebleven bevindt zich in Nuis. Aanvankelijk leek het alsof 

uitsluitend vondsmateriaal van 1940 bewaard was gebleven. Nadere examinatie van de 

vondsten wees uit dat het vondstmateriaal van 1940 en 1960 bij elkaar waren gestopt en dat 

zeven vondstnummers in 1940 waren uitgeschreven in plaats van zes.  
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Selectie van het vondstmateriaal 

 

Het primaire doel van de analyse van het vondstmateriaal van de Gronenburg is het dateren 

van de sporen. Daarom zijn uitsluitend diagnostische vondsten van belang die gekoppeld 

kunnen worden aan sporen op de opgravingstekening. Het gaat om de vondstnummers 1,4, 5 

en 7 van de opgraving uit 1960. 

 

Nuisnummer VNR 

1960 

Tekening Contextbeschrijving Materiaal 

1971-X.33 4 Ja NW kwadrant, Vak I AW, BOT, 

ST 

1971-X.35 Los Nee Losse vondsten vak 6, 

vlak III 

AW, BOT, 

ST 

1971-X.35a Los Nee Losse vondsten vak 6, 

vlak III 

MTL 

1971-X.36 8 Nee ? AW, MTL, 

BOT 

1971-X.36a 8 Nee ? MTL 

1971-x.37 3 Nee Los AW, ST, 

BM 

1971-X37a 3 Nee Los MTL 

1971-X.38 Los Nee Los AW, BOT 

1971-X.39 9 Nee ? AW 

1971-X.39-

40 

Los Nee ? MTL 

1971-X.39a 9 Nee ? MTL 

1971-X.40 Los Nee ? AW, ST, 

BOT 

1971-X.40a Los Nee ? MTL 

1971-X.40b Los Nee ? AW 

1971-X.41 8 Nee ? AW, BOT 

1971-X.42 2 Nee ? AW, BOT 

Tabel 9. De vondsten die tijdens de opgraving uit 1960 zijn gedaan. Slechts één nummer 

is traceerbaar op de tekening. 

Van de in Nuis aanwezige serie 1971-X.24 tot en met X-1971.42 is het duidelijk dat 1971-

X.24 tot en met 1971.X30 afkomstig zijn van de opgraving in 1940. Van 1971-X.31 is de 

datering onduidelijk. Vanaf 1971-X.32 behoren de vondsten tot de opgraving uit 1960. Alleen 

vondstnummer 4 is daadwerkelijk traceerbaar op de opgravingstekening en dus relevant voor 

verdere determinatie. Het probleem is echter dat dit vondstmateriaal ook bestaat uit losse 

vondsten. De enige samenhang is dat het allemaal in vak I is aangetroffen. Informatie over de 

datering van de gevonden sporen geeft het dus niet. Al het overgebleven materiaal is daarom 

niet bruikbaar voor de datering van de sporen en structuren. 

 



124 
 

 

6.5 Beschrijving gevonden sporen en structuren 

 

Inleiding 

 

Voor het beschrijven van de aangetroffen sporen en structuren zijn de veldtekeningen 

gedigitaliseerd en weergegeven in de bijlagen 1 tot en met 8. Een aantal tekeningen kon niet 

worden gedigitaliseerd, omdat een referentie naar het vlak en/of het meetsysteem ontbrak. Het 

gaat om: 

- een tekening van vlak 7 waarop een puinbaan en een gedempte sloot te zien zijn. Deze 

tekening heeft wel een referentie, maar geen vlakaanduiding. Theoretisch gezien zou 

deze tekening vlak 3 moeten zijn, we hebben immers al een vlak 1 en vlak 2. Echter, 

op dezelfde tekening staat ook vlak 6 getekend waarbij aangegeven staat dat het om 

vak 1 gaat. Vlak 6 en vlak 7 zijn niet in relatie tot elkaar getekend. Er zijn geen 

meetpunten rondom vlak 6 opgeschreven. Ook vlak 6 kan dus niet worden gekoppeld. 

In dit vlak zijn onregelmatige puinsporen gevonden. Een duidelijke beschrijving ervan 

ontbreekt op de tekening. 

- Ga, 13 Groningen 5, 1960. Op deze tekening is niet eens een vaknummer aangegeven. 

Spoorbeschrijvingen en vondstnummers ontbreken. In het vlak is een donker en een 

licht onregelmatig grondspoor te zien. Ook is een klein puinspoor zichtbaar.   

- Ga, 13 Groningen 7, 1960/ Ga 13 Groningen 10, 10 1960/ Ga, 13 Groningen 11, 1960. 

Deze detailtekeningen hebben allen betrekking op vak 2. Het is niet duidelijk wat de 

vlaknummers zijn: digitalisatie zou betekenen dat de vlakken kunnen worden 

omgedraaid. Bovendien zijn er andere tekeningen van vak 2 die dezelfde sporen 

weergegeven. Spoorbeschrijvingen en vondstnummers zijn niet op deze tekening 

weergeven. 

De overige tekeningen konden wel worden gedigitaliseerd. Per vlak zullen de gevonden 

sporen en structuren worden besproken. 

 

Vlak 1 

 

Vlak 1 is het enige vlak waarin vondstnummers 1, 4, 5 en 7 op de veldtekeningen zijn 

weergegeven. Ook staat in vak 7 bijgeschreven dat er een skelet van een varken is gevonden. 

In vlak 1 zijn in alle vakken sporen gedocumenteerd, maar geen enkel vlak is geheel 

opgegraven. In de vakken 1 tot en met 3 is een vierkant donker grondspoor waar te nemen, 

maar in vlak 4 is dit grondspoor klaarblijkelijk niet waargenomen. In het rondom het 

vierkanten grondspoor ligt puin met bijbehorende kalkresten en bakstenen. Het vierkanten 

grondspoor wordt omgeven door een lichter grondspoor. De vakken 5 en 7 bevatten enkele 

bakstenen in verband. De bakstenen in vak 7 hadden een afmeting van 30 cm x 14 cm x 9 cm. 

Behalve een paalgat zijn in deze vakken uitsluitend puinresten aangetroffen. In vak 6 werd 

aan de zuidzijde een deel van een gracht aangesneden. Ten noorden van de gracht grenzen 

twee donkere grondsporen. In vak 8 werden de restanten van een puinbaan aangesneden 

waaraan enkele grondsporen haaks grensden. Beide vakken waren echter ten dele verstoord. 
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Vlak 2 

 

De opgravingen hebben zich geconcentreerd in vak 1 tot en met 4 en vak 5.
360

 Het vierkante 

donkere grondspoor in de vakken 1 tot en met 4, dat reeds in vlak 1 is aangegraven, is  door 

de opgravers geïdentificeerd als een fundamentgreppel. Er liggen veel puinresten in het spoor. 

Het vierkant heeft buitenwerks afmetingen van circa 13 m x 13 m. Binnenwerks bedragen de 

afmetingen circa 7 m x 7 m. Binnenwerks ligt zowel schone klei als enkele grondsporen en 

een restant van een stiepgat. Ook ten oosten van de funderingsgreppel is een restant van een 

stiepgat gevonden. Rondom de fundamentgreppel liggen verschillende lichte en donkere 

grondsporen waarvan sommige een gevlekt karakter hebben. Vak 5 is in tegenstelling tot de 

vakken 1 tot en met 4 veel schoner. Opvallend is een lineair grondspoor in het noorden van 

het vak. Ook in het zuidelijkste gedeelte van het vak, grenzend aan de profielwand, is een 

donker grondspoor waarneembaar waar tegen aan een puinbaan ligt. In het midden van het 

vak is een puinbaan van circa 11 m zichtbaar. De overige puinresten en grondsporen in het 

vak zijn onregelmatig van vorm. In verhouding ligt vak 5 circa 0,4 m NAP lager dan vak 1 tot 

en met 4. 

 

Vlak 3 

 

In vlak 3 zijn uitsluitend vak 1 en vak 3 verder verdiept. De fundamentgreppel met 

bijbehorend puin blijft duidelijk zichtbaar. Aan de oostelijke buitenkant omringt het 

puinspoor de fundamentgreppel. Binnenwerks is een baan doorploegde grond waargenomen. 

Ten westen van de doorploegde grond is de natuurlijke grond aangegraven die ook al in vlak 

2 zichtbaar was. Rondom de fundamentgreppel liggen donkere grondsporen waarvan een deel 

is gevlekt. 

 

Profiel A 

 

Profiel A bestaat uit verschillende aan elkaar grenzende lagen. Aan de oostzijde van het 

profiel is op maaiveldniveau nog reliëf zichtbaar. Onder de bouwvoor ligt een gevlekte laag 

die vanaf het maaiveld een diepte tussen de 0,7 m en de 1,2 m bereikt. In deze laag bevindt 

zich een puinspoor. Het is niet duidelijk hoe dit spoor verder verloopt, want de tekenaars 

hebben een deel van het profiel onderbroken. De licht gevlekte laag eindigt aan het westeinde 

van profiel A. Onder de gevlekte laag bevinden zich drie banden, bestaande uit een donkere 

band, een lichtbruine band gevolgd door wederom een donkere band. In het midden van het 

profiel, vlak voor de onderbreking, doorsnijdt de licht gevlekte laag de drie banden. Na de 

onderbreking zijn de banden weer aanwezig, er is uitsluitend een kleine ingraving zichtbaar. 

Aan het westelijke einde wordt het profiel onderbroken door een sloot.  
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Profiel B 

Profiel B bestaat uit aan elkaar lopende parallelle lagen. De bovenste laag bestaat uit 

bouwvoor vermengd met puin. Daarna volgt een lichtere laag gevolgd door een grijze laag. 

Onder deze laag bevindt zich een donkere  laag gevolgd door een lichtbruine laag waarna 

wederom de donkere laag zichtbaar is. Circa 80 cm onder het maaiveld is een ingraving 

waargenomen. Ter hoogte van deze ingraving zijn de bovenste lagen enigszins ingeklonken. 

 

Profiel b  

In profiel b zijn geen ingegraven sporen waargenomen. Vanaf het maaiveld gerekend bestaat 

de gelaagdheid achtereenvolgens uit de bouwvoor, een laag die met een geringe hoeveelheid 

puin vermengd is, een grijze laag waarbij men aan de onderkant van de laag hier en daar 

donkere laagjes heeft waargenomen, een gele laag (als zodanig beschreven door de tekenaar), 

een zwarte laag (als zodanig beschreven door de tekenaar). 

 

Profiel C 

Profiel C bestaat uit de bouwvoor, een laag baksteenpuin, een lichte laag, een grijze laag, een 

lichtbruine laag en een donkere laag. De laag baksteenpuin bevindt zich tussen de 40 cm en de 

80 cm onder het maaiveld. Deze laag loopt in tegenstelling tot de andere lagen niet geheel 

recht, maar doorsnijdt aan de oostzijde de lichte laag. De overige lagen lopen parallel aan 

elkaar.  

 

6.6 Interpretatie sporen en structuren 

 

Het terrein 

 

Om de opgraving te interpreteren is het ook belangrijk om het landschap op en rond het 

opgravingsterrein te interpreteren. Het beschikbare bronmateriaal is reeds ter sprake gekomen. 

De luchtfoto uit 1932 en de hoogtemetingen uit 1940 zijn met elkaar gecombineerd in ArcGIS 

voor de interpretatie.  
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Figuur 47. De opmetingen van de Gronenburg uit 1940. De twee omgrachte terreinen 

waren nog zichtbaar in het landschap. Alleen van het noordelijkste terrein was het relïef 

van de burchteilanden aanwezig. 

 

In het in 1940 opgemeten reliëf kunnen relatief hooggelegen en relatief drassige gebieden 

worden onderscheiden (figuur 30). Gezien hun ligging direct naast de Hunze zijn de 

hooggelegen gebieden waarschijnlijk in meerderheid oeverwallen van deze rivier. Behalve de 

afsnijding van de meander in het oostelijk deel langs de dijk zijn zoveel mogelijk de 

watergangen aangegeven die bij de middeleeuwse burcht hebben behoord. Nadat de burcht 

buiten gebruik is geraakt is er een verkavelingssysteem overheen gelegd. Verkavelingssporen 

doorkruisen namelijk de burcht op verschillende plekken. De verhoging die aan beide zijden 

van de meander aanwezig is kan worden gezien als een restant van een mogelijke oeverwal.  

 

Op het door de meander omsloten terrein zijn twee rechthoekige omgrachte terreinen 

zichtbaar die haaks ten opzichte van elkaar zijn georiënteerd. Het meest noordelijke terrein is 

in 1960 opgegraven. Vooral op het westelijke burchteiland waren de archeologische sporen 

goed bewaard gebleven. Op het maaiveld waren in 1940 nog puinresten zichtbaar. Het reliëf 

op het zuidelijke terrein is nauwelijks bewaard gebleven. De haakse sloot die het terrein 

verbond met de meander kan een restant zijn van deze verkavelingssloot, maar kan ook 

hebben gediend als verbinding tussen de meander en het grachtenstelsel om de grachten 

watervoerend te houden. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen het noordelijke omgrachte 

terrein en de meander. 
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De bodem 

 

Omdat bij de drie van de vier profielen uitsluitend een kleur op de profieltekening is 

ingekleurd, bestaat de mogelijkheid dat dezelfde lagen met een verschillende kleur zijn 

aangegeven. Dit lijkt het geval te zijn voor de onderste drie afzettingen in de profielen. Deze 

bestaan vanaf het maaiveld gezien uit een donkere laag (deze is als bruin of grijs aangegeven) 

een lichtere laag en een donkere laag die als donkerbruin of zwart wordt aangegeven. De 

afdekking van deze drie lagen verschilt per profiel. De lagen zijn waarschijnlijk humeus van 

aard geweest, getuige de kleurcodering en de komvormige indeuking in profiel B. Of deze 

lagen een oud loopvlak of natuurlijke afzettingen vertegenwoordigen kan met de huidige 

gegevens niet worden onderzocht. Boven deze drie afzettingen bevindt zich in de profielen A, 

B en C een lichte afzetting. Alleen in profiel B is deze onaangeroerd gebleven. Ook bij deze 

laag is het niet duidelijk of deze natuurlijk of antropogeen van aard is. De overige sporen en 

lagen zijn in ieder geval antropogeen: het gaat om ingravingen, puinresten en grond doorspekt 

met baksteenpuin.  

 

Profiel A  

 

De waargenomen lagen in profiel A zijn voor een groot deel antropogeen. De licht gevlekte 

laag is mogelijk een ophogingsrestant van de verhoging die er ooit gelegen heeft. Het puin is 

waarschijnlijk secundair op het terrein terechtgekomen, want er is in tegenstelling tot de 

woontoren op het westelijke eiland geen funderingsgreppel aangetroffen. De drie banden aan 

de onderzijde van het profiel hebben een natuurlijker karakter. Zij moeten onder regelmatige 

omstandigheden zijn afgezet. Ter hoogte van het puinrestant zijn deze lagen onderbroken. 

Omdat het profiel niet verder is verdiept zijn drie verklaringen mogelijk voor de onderbreking 

van de drie banden: 

1. door het gewicht van de structuur die op de verhoging heeft gestaan is inklinking 

opgetreden. Vooral organische lagen zijn zeer zakkingsgevoelig, maar ook klei klinkt 

in wanneer het wordt belast; 

2. ter hoogte van het bouwsel is grond opgeworpen. Om een betere ondergrond te bieden 

voor de bovenstaande structuur heeft men niet alleen opgehoogd, maar ook 

ingegraven; 

3. het gehele terrein is opgehoogd, maar ter hoogte van de onderbreking was een 

natuurlijke depressie waardoor het alleen maar lijkt alsof we hier te maken hebben met 

een ingraving. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste verklaring, want verzakking treed regelmatig op bij 

stevige structuren. Het is niet duidelijk hoe oud de sloot is, maar de lichte laag aan de 

westzijde is opgebracht, waarschijnlijk om de sloot te dempen. 

 

Profiel B 

 

De lagen in profiel B lijken gelijkmatig te zijn afgezet getuige de parallelle opvolging van de 

lagen. De ingraving in het midden heeft een humeus karakter. Het is namelijk relatief sneller 
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ingeklonken door de druk van de bovenliggende lagen, waardoor een komvormige indeuking 

in het profiel is ontstaan.  

  

Profiel C 

 

De baksteenpuinlaag in profiel C is secundair sloopmateriaal. Sporen van een fundering 

ontbreken namelijk. Wat verder duidelijk wordt in het profiel is het middeleeuwse reliëf. 

Waar het baksteenpuin de gele laag doorsnijdt zal in de middeleeuwen een lager deel hebben 

gelegen. Dat betekent ook dat de lichte laag in ieder geval vóór de sloop van de burcht 

dateerde.  

 

Profiel b 

 

De afzettingen in profiel b lijken onder regelmatige omstandigheden te zijn afgezet. 

Opvallend is dat de antropogene puinlaag direct op de drie banden ligt in tegenstelling tot de 

andere profielen. Een spoor van de lichte afzetting is niet zichtbaar.  

 

6.7 Conclusie: De Gronenburg  

 

Wat is de verschijningsvorm van de Gronenburg en wat voor ontwikkelingen heeft deze 

verschijningsvorm doorgemaakt? De Gronenburg was een kasteelterrein dat tenminste twee 

omgrachtingen kende. Het noordelijkste omgrachte terrein is opgegraven. Op één van de 

burchteilanden kon de fundering van een woon/zaaltorenkasteel worden aangetoond van 13 m 

x 13 m. Andere sporen die direct in verband konden worden gebracht met de 

verschijningsvorm werden niet aangetroffen. Het vondstmateriaal, dat een spreiding van de 

dertiende tot en met de zestiende eeuw kent, kon niet aan de opgravingstekening worden 

gekoppeld. Daarmee zijn de uiteindelijke resultaten van deze opgraving zeer karig. Dat de 

uitwerking zo weinig heeft opgeleverd is te wijten aan de ongunstige omstandigheden waarin 

deze noodopgraving in 1960 heeft plaatsgevonden. De geheimen van het spookslot van 

Groningen, met toepasselijk een woontoren van 13 m x 13 m, zijn nu voor eeuwig verdwenen 

in de Finse haven.  
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Hoofdstuk 7 Synthese 

 

7.1 Inleiding 

 

Alle archeologische, historische en landschappelijke informatie die betrekking heeft op 

kasteelterreinen in het Gorecht is nu besproken. De diverse data kan op twee manieren 

worden geanalyseerd, namelijk door een landschapsbenadering te kiezen of door de 

ontwikkeling van het territorium op basis van geschreven bronnen te reconstrueren. Maar hoe 

verhouden deze twee theorieën zich ten opzichte van elkaar en kunnen zij worden gebruikt 

om een specifieker model te creëren voor het onderzoek naar kastelenlandschappen in de 

toekomst? 

 

7.2 De verhouding tussen kastelen en het landschap 

 

De pioniersstudie van Creigthon vormde een belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek. Zijn 

de voor Engeland zichtbare relaties tussen kastelen en hun landschap ook waarneembaar bij 

de Gorechtse burchten? Door de verschillende thema’s voor ieder kasteelterrein te analyseren 

zijn patronen, maar ook de unieke kenmerken van de kastelenterreinen zichtbaar. Dat levert 

de volgende resultaten op: 

   

De situering van kastelen en de verspreiding in een territorium- Het onderzoek heeft 

uitgewezen dat er op territoriaal niveau een specifiek patroon zichtbaar is in de verspreiding 

van kastelen. Zij zijn gebouwd op locaties waar infrastructuur een grens kruist of waar sprake 

is van een corridorsituatie. Op lokaal niveau kon geen specifiek patroon worden vastgesteld 

voor de burchten die waren gelegen in het getijde- en riviervlaktelandschap in het noorden. 

Drie burchten waren wel dusdanig gesitueerd dat zij door een meander werden omsloten. De 

zuidelijk gelegen burchten waren beide gelegen op een grenszone van dekzand/keileem naar 

veen: zo kon gebruik worden gemaakt van enerzijds een stevige ondergrond van het 

Pleistocene sediment, anderzijds van de drassige situatie van het veen dat nodig was voor de 

grachten. 

 

Het kasteel als icoon- Deze relatie is lastig te onderzoeken zonder overgebleven resten en 

historische bronnen. Toch is het aannemelijk dat de bouw van een kasteel ook een uiting van 

status was. De landsheer gaf aan wie de controle had in het territorium. Omdat de kastelen bij 

grenzen waren gebouwd langs infrastructuur was deze boodschap duidelijk voor de 

aangrenzende territoria. 

 

Kastelen als centrum van landbezit: Het probleem in het Gorecht is het ontbreken van 

onderzoek naar het domaniale verleden en de leenverhoudingen in het gehele 

onderzoeksgebied. Kleine aanwijzingen voor een relatie met een leengoed zijn verondersteld 

voor Selwerd, het Cortinghuis, de Gronenburg en het mogelijke kasteelterrein de hof te 

Hemmen. Deze burchten waren waarschijnlijk gebouwd op leengoed van de bisschop van 

Utrecht. Omdat de domeinen in het Gorecht niet alle zijn gelokaliseerd kan de relatie tussen 

burcht en domein nog niet worden onderzocht.  
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De verhouding tussen kasteel en de geestelijke structuren- Kasteel Selwerd is de enige 

structuur die tot op heden zich ruimtelijk verhoudt met een geestelijke structuur, namelijk het 

klooster Selwerd. Omdat het land Selwerd al in de tweede helft van de twaalfde eeuw een 

borgmansleen was, lijkt het aannemelijk dat er altijd een relatie is blijven bestaan tussen het 

klooster en de borgman. Eind dertiende eeuw waren dit de Van Selwerds. 

 

De relatie tussen kastelen en de steden. Bij sommige kastelen in Engeland ontstond een stad 

en bij sommige steden werd een kasteel gebouwd.
361

 In het geval van het Gorecht was 

Groningen de locatie van de eigenlijke Stammburg tot de helft van de dertiende eeuw. Binnen 

de stad stond echter niet één kasteel, maar waren meerdere steenhuizen gebouwd waarin de 

borgmannen en de prefect zelf resideerden. De kastelen die rondom de stadsvrijheid zijn 

gebouwd staan, gezien hun ligging, indirect ook in verband met de stad. Dit verband kan op 

twee manieren worden geïnterpreteerd, want de burchten konden zowel tegen de stad als ter 

ondersteuning van de stad zijn gebouwd. Uit historische bronnen is immers bekend dat de 

Gronenburg tegen de inwoners van Drenterwolde was gebouwd, dus in het voordeel van de 

stadsvrijheid. Ook is bekend dat vanaf 1250 het gezag van de prefect afnam door de druk van 

het opkomende stadsbestuur. Daarbij is het goed mogelijk dat sommige burchten, in het 

specifiek het stamslot van de prefect, zijn gebouwd tegen de stad. In 1339 was het immers 

ook het stadsbestuur dat er op aandrong om kasteel Selwerd te slopen. 

 

De relatie tussen kastelen, de nederzetting en het platteland: Het doel van de aanleg van de 

Gronenburg was waarschijnlijk om Drenterwolde te onderdrukken en de feodale claims voor 

dit gebied op te eisen.
362

 Dit zou ook het geval kunnen zijn voor de mogelijke kasteelterreinen 

die hebben gelegen aan de zuidgrens van de stadsvrijheid (Huis de Wijert en de versterking 

bij de Heereweg). Zij grensden immers aan de nederzetting Helpman. De overige burchten 

rondom de stadsvrijheid grensden niet aan een nederzetting.  

 

7.3 Het model van territoriumontwikkeling 

Behalve de landschapsbenadering is in dit onderzoek ook nog gebruik gemaakt van een 

historische benadering om de ontwikkeling van het Gorecht-territorium te onderzoeken. 

Wanneer het in hoofdstuk 5 opgestelde model wordt vergeleken met de distributie van 

kastelen in hoofdstuk 4 blijkt dat de verwachte ruimtelijke distributie niet geheel 

correspondeert met het aangetroffen ruimtelijke patroon. Wat direct opvalt, is dat in plaats van 

één territorium met grensburchten er twee territoria zichtbaar zijn. Het eerste territorium is het 

Gorecht en het tweede de stadsvrijheid. Met deze gegevens kan het in paragraaf 5.2 

opgestelde model nog verder worden verfijnd (figuur 48): 

 

 Fase 1: Het ontstaan van de Bierummer dynastie met de nederzetting Groningen als 

machtscentrum (circa 1139-1200) Bisschop Hartbert van Bierum stelde zijn broer als 

burggraaf aan in Groningen om de domaniale taken, het bestuur, het militair 
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commando en de rechtspraak uit te oefenen in Groningen.
363

 Het stadsbestuur wordt in 

de geschreven bronnen niet expliciet genoemd, maar er zijn wel opstandelingen die 

zich hoogstwaarschijnlijk hebben verzet tegen de aanstelling van de burggraaf. Of de 

stadsvrijheid als bestuurlijke eenheid optrad, is niet duidelijk. Kastelen werden in deze 

fase nog niet gebouwd. 

 Fase 2: De bouw van burchten om het ontwikkelende territorium te ondersteunen 

(circa 1200-1250) In deze fase werden verschillende burchten gebouwd om het 

ontwikkelende territorium te ondersteunen. Op basis van de historische achtergrond 

kan worden gesteld dat er twee verschillende grenzen waren om te controleren, 

namelijk de interne grens van de stadsvrijheid en de externe grens van het Gorecht. In 

de ruimtelijke verspreiding van kastelen valt inderdaad dit grensburchtenpatroon waar 

te nemen. De burcht te Glimmen, de Gronenburg en Elba zijn in deze periode 

aangelegd. De Zernikeburcht zou een dergelijke burcht kunnen vertegenwoordigen, 

hoewel daarbij rekening moet worden gehouden dat dit kasteel oorspronkelijk door de 

Friezen kan zijn aangelegd. Het Cortinghuis ligt overigens ook in Fries grondgebied, 

maar was qua status (borgmansleen) en ligging een Gorechtse burcht. Omdat het 

Cortinghuis, Selwerd, Wolfsbarge en het Bolwerk niet expliciet zijn gedateerd, maar 

wel binnen het grensburchtenpatroon passen, is het waarschijnlijk dat deze kastelen 

ook in de tweede fase zijn gebouwd. De mogelijke kasteelterreinen die zijn gevonden 

langs knooppunten van infrastructuur en grenzen zullen, indien zij een kasteelterrein 

vertegenwoordigen, ook uit de tweede fase afkomstig zijn. 

 Fase 3: Periode van machtsverlies van de burggraven (circa 1250-1350) De prefect 

verloor het militaire commando over de stad en verplaatste zijn residentie naar 

Gronebeke en vervolgens Selwerd in de tweede helft van de dertiende eeuw. Daarmee 

kreeg het kasteel waar de burggraaf resideerde ook een bestuurlijke en juridische 

functie. Of de andere burchten in deze periode administratieve taken kregen is 

onbekend. 

 Fase 4: De eindfase van het burggraafschap en de kastelen (circa 1350>) Na 1350 

was de rol van de burggraaf zo goed als verdwenen. De rechten van het Gorecht 

kwamen uiteindelijk in handen van het stadsbestuur.
364

 Omstreeks 1339 werden het 

Cortinghuis en kasteel Selwerd gesloopt. Mogelijk gold die voor meer kastelen.
365

  

 

Toch zijn er nog enkele punten van kritiek bij dit model. Ten eerste zijn niet alle 

begindateringen van de burchten beschikbaar waardoor de tijdmarges van de faseringen niet 

nader kunnen worden gespecificeerd. Ten tweede is in het model en de ruimtelijke 

verspreidingskaart van het Gorecht uitsluitend sprake van grensburchten. De grensburchten 

zouden volgens het model van Janssen slechts één fase in de ontwikkeling van een territorium 

vertegenwoordigen en de administratieve fase zou dan geheel ontbreken. In het licht van de 

historische ontwikkelingen zou dit best passen, maar toch is het de vraag of binnen het 
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Gorecht territorium sprake van een ander soort verspreidingspatroon van kastelen is geweest. 

De hof te Hemmen, een steenhuis dat mogelijk ouder is dan de eerste vermelding aan het 

einde van de veertiende eeuw, past namelijk niet binnen het model van de ontwikkeling van 

het territorium. Dit geldt ook voor het mogelijke kasteel den Oldenburg. Ten derde suggereert 

het model dat de prefect vanuit het Gorecht territorium de stad probeerde te onderdrukken. 

Dat is echter curieus, want aanvankelijk lag de Stammburg, dus de residentie van de 

burggraaf, midden in de stad zelf waar bovendien ook allemaal steenhuizen van borgmannen 

waren gelegen. Het zou pas interessant worden voor de burggraaf om een kasteel tegen de 

stadsgrens aan te bouwen in de derde fase van het model zodat hij toch nog grip kon krijgen 

op de steeds machtig wordende stad. Bovendien weten we uit Menko’s beschrijving dat één 

van deze stadsvrijheidgrensburchten, de Gronenburg, niet tegen het stadsbestuur maar tegen 

de inwoners van Drenterwolde zou zijn gebouwd. De aanvankelijk logisch ogende 

territoriumindeling kan wellicht met hele andere intenties zijn ontstaan. 
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Figuur 48. Model van de ontwikkeling van het Gorecht-territorium en de rol van 

kastelen. De groene cirkel vertegenwoordigt de stadsvrijheid en de rode cirkel het 

Gorecht. In de derde fase werd het machtscentrum verlegd naar kasteel Selwerd. 

 

7.4 Het kastelenlandschap 

 

Was in het onderzoeksgebied sprake van een regionale verzameling van kastelen en 

versterkingen die in landschappelijk, morfologisch en functioneel opzicht een onderlinge 

samenhang vertoonden? Omdat onze definitie van een kastelenlandschap is gebaseerd op het 
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enig ander (en nog niet voltooid) onderzoek naar kastelen, te weten het ontginningsgebied 

Langebroek in het Kromme Rijn gebied, worden de resultaten met elkaar vergeleken.
366

 

 

Het Langebroeker kastelenlandschap- De kastelen die gelegen zijn in het ontginningsgebied 

Langebroek in het Kromme Rijngebied (Utrecht) vertonen onderlinge samenhang. Het 

domeinstelsel werd hier sinds de vroege middeleeuwen gebruikt. De verschillende 

Vroonhoven in dit gebied behoorden tot drie grootgrondbezitters, namelijk de bisschop van 

Utrecht, de Domproost en de abdij van Deutz. De meiers die deze hoven exploiteerden waren 

vaak afkomstig uit lokale ministriaalgeslachten. In 1222 werd de rivier ter hoogte van Wijk 

bij Duurstede afgedamd waardoor het mogelijk werd natte komgebieden te ontginnen.
367

 Een 

eeuw na de ontginningen lagen ter hoogte van Lange Broek zeer veel kastelen. Deze kastelen 

zijn op één uitzondering nagelaten allemaal bakstenen woon/zaaltorenkastelen die een hoge 

mate van uniformiteit vertonen. Net als in het Gorecht is er een ruimtelijk 

verspreidingspatroon te ontdekken: 

 De kastelen lagen langs de Langebroekewetering, een gegraven waterloop die het 

midden van het ontgonnen gebied doorsneed.  

 Alle kastelen waren gebouwd op een harde ondergrond, meestal dekzand. 

 

De eigenaren van de kastelen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 

 Ministrialen: de drie grootgrondbezitters in Langebroek hadden op hun domeinen 

ministrialen aangesteld. De voor het domein verantwoordelijk geslacht kreeg 

vervolgens in een latere fase de zeggenschap op het ontgonnen gebied om daar de 

belangen van de initiatiefnemer van de ontginningen te behartigen.  

 Boeren-ministrialen: de tweede groep kastelenbouwers waren van oorsprong 

waarschijnlijk van boerenafkomst. Zij konden genieten van de individuele vrijheid 

van handel en vrij grondbezit in het ontginningsgebied zonder last te hebben van het 

feodale stelsel. Door slim te handelen konden deze geslachten voldoende welvaart 

verkrijgen om op te klimmen in de ridderstand. Deze groep kon zich echter niet meten 

met de ministrialen in status en prestige. 

 

Wat opvalt, is dat voor de studie van het Langebroeker kastelenlandschap veel meer 

historische bronnen en studies voor handen zijn dan voor het Gorecht. Zo kon het domaniale 

verleden worden achterhaald en de eigenaars van de kastelen worden getraceerd. Ook waren 

er nog iconografische bronnen voorhanden waardoor er meer over het uiterlijk van de kastelen 

kon worden gesteld. Bij het Langebroeker kastelenlandschap was niet zozeer sprake van een 

relatie tussen knooppunten en grenzen, maar wel tussen het domaniale verleden, de voorkeur 

voor een harde ondergrond, de ontginningen (indirect) en de verschillende grootgrondbezitters 

en hun ministrialen. Dit is nu precies het vlak waar voor het Gorecht nauwelijks informatie 

beschikbaar is. Toch heeft het ruimtelijk onderzoek uitgewezen dat ook de Gorechtse kastelen 

landschappelijk, morfologisch en functioneel een onderlinge samenhang vertonen. In het 

Gorecht prefereerden de kastelenbouwers specifieke locaties (landschap), een woon/zaaltoren 
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en mogelijk ook een meervoudige omgrachting (morfologie) en waren de kastelen gebouwd 

om het ontwikkelende territorium te ondersteunen (geschiedenis). 

 

7.5 Verklarend en voorspellend model 

 

Inleiding 

 

In het onderzoek zijn verschillende theorieën gebruikt om de relatie tussen kastelen en het 

landschap te onderzoeken. In hoofdstuk 4 is zelfs al een stapje verder gegaan, namelijk het 

opsporen van nieuwe kasteelterreinen om het ruimtelijk patroon van de distributie van 

kastelen te verklaren. Ook is gesuggereerd dat het reconstrueren van de domaniale 

verhoudingen en het landbezit kunnen leiden naar de ontdekking van nog meer kastelen die 

een ander ruimtelijk patroon vertegenwoordigen dan de grens/corridorburchten. Dergelijke 

burchten zouden den Oldenburg en de hof te Hemmen kunnen zijn. 

 

De kenmerken van de Gorechtse kastelen 

 

De belangrijkste voorwaarde van de onderzochte kastelen was dat zij waren gebouwd op een 

knooppunt van een grens en/of corridor met infrastructuur. De functie van de burchten is niet 

in elk geval hetzelfde geweest. Van de Gronenburg weten we immers dat deze als doel had 

om Drenterwolde onder de duim te houden. Een dergelijke situatie zou ook voor Elba, 

Wolfsbarge en het Bolwerk mogelijk zijn, want ook deze burchten lagen in de nabijheid van 

nederzettingen. Voor het Cortinghuis, Selwerd en Zernike zal dit niet zo snel opgaan, want 

deze kastelen grensden niet aan nederzettingen binnen het Gorecht waarop feodale claims 

konden worden gemaakt. Deze burchten hadden dus zeker een andere functie. Over deze 

functie(s) kan worden gespeculeerd: status, uitoefening van geleiderecht, claimen van woeste 

gronden of een gunstige strategische ligging kunnen allemaal tot de mogelijkheden behoren. 

Het ontbreekt echter aan bewijs om deze relaties te verifiëren. Uitgaande van het model van 

territoriumontwikkeling zouden deze grensburchten passen in fase 2 (1200-1250). Het 

primaire doel van deze kastelen was om het ontwikkelende territorium te ondersteunen. De 

knooppuntlocatiekeuze is voor al deze burchten doorslaggevend geweest, wat voor andere 

functies zij ook hebben gehad. Pas na de bepaling van de knooppuntlocatie ging men een 

geschikte plaats zoeken om de burcht te bouwen. In het kleilandschap maakte men gebruik 

van de gunstige ligging van waterwegen terwijl men in het zuidelijke Gorecht de grens van 

Pleistocene gronden met veen opzocht. Zoals naar voren kwam met de vergelijking van het 

Kromme Rijngebied is er geen duidelijk inzicht over de relatie met het domaniale verleden. 

Het is mogelijk dat net als in het voorbeeld daar ook een relatie te ontdekken valt die een 

andere patroon volgt dan het reeds vastgestelde ruimtelijke patroon. Een ander opvallend 

aspect was dat de kastelen mogelijk een opvolger hebben gekend in de vorm van een borg. Dit 

is verondersteld voor het Cortinghuis en het Cortingsheem, kasteel Selwerd en borg Selwerd, 

de Gronenburg en het Pathuis en wellicht ook het Bolwerk en de Blankenborg. Ook was de 

locatie van de burchten te achterhalen op oude kaarten omdat daarop omgrachte terreinen, 

verhogingen en/of kasteelgerelateerde toponiemen op waren weergeven. 
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Voorspellend model 

 

Op basis van deze kenmerken is het mogelijk om een voorspellend model op te stellen voor 

de ligging van mogelijke nieuwe kasteelterreinen. De aanzet tot een deel van dit model is 

reeds gegeven in hoofdstuk 4. Er zijn vier methoden waarmee kastelen in een territorium 

kunnen worden opgespoord: 

1. De locatiekeuzemethode: Bij deze methode is het van belang om eerst een 

reconstructie te maken van het onderzoeksgebied in de volle middeleeuwen en de 

distributie van kastelen daarin te analyseren. Dat kan inzicht bieden over de 

locatiekeuze. Door vervolgens deze locatiekeuzevoorwaarden te projecteren op andere 

delen uit het onderzoeksgebied waar geen kastelen bekend zijn kunnen wellicht 

aanwijzingen worden verkregen over mogelijke kasteelterreinen. 

2. De toponiemenmethode: In het landschap komen verschillende toponiemen voor die 

refereren naar een kasteel. Voorbeelden zijn Burgvoort, Kastelenakkers, het Bolwerk, 

de Groenenburg en Borgmansham. In de buurt van deze toponiemen kunnen ook 

aanwijzingen worden gevonden voor de ligging van een kasteelterrein. 

3. De burcht-borgmethode: In de loop der tijd zijn veel kastelen gesloopt en is op 

dezelfde of nabijgelegen locatie een borg gebouwd. Ook is het mogelijk dat in een 

borg een steenhuis is verwerkt. De ligging van een borg kan dus de ligging van een 

oudere kasteelplaats aanduiden. 

4. Bezitsreconstructie-methode: Door de ligging van de domeinen, leengoederen en de 

machtsposities van de adel te achterhalen kan mogelijk ook de ligging van een 

kasteelterrein worden ontdekt. 
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Het besluit om een kasteel te 
bouwen: verschillende subfuncties 
kunnen hierbij een rol hebben 
gespeeld, te weten het uitoefenen 
van het geleiderecht, statusuiting, 
feodale claims op woeste gronden, 
het controleren van een nederzetting 
of een patron zijn van een geestelijke 
instelling. 

Territoriaal niveau: de burcht werd 
gebouwd bij infrastructuur met een grens 
en/of corridor. 

Lokaal niveau: bepaling van de meest 
gunstige locatie ter plekke. Dit was voor 
ieder landschapstype verschillend. 

Figuur 49. Verklarend model voor de kastelendistributie in het Gorecht. Nadat de bouwheer had besloten om een 
kasteel te bouwen was de knooppuntligging op territoriaal niveau in eerste instantie doorslaggevend. Daarna werd 
op lokaal niveau een geschikte plek uitgezocht, afhankelijk van het landschapstype.  
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7.6 Conclusie 

 

6a: Wat is de potentie van Creighton’s theoriën over de verhoudingen tussen kastelen en het 

landschap in het Gorecht? Omdat Creigthon’s theorie is gebaseerd op de Engelse 

kastelenkunde was het de vraag of de door hem veronderstelde relaties ook in het Gorecht 

konden worden aangetroffen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Op territoriaal niveau kon 

een locatiekeuzepatroon worden aangetoond. Op lokaal niveau kon een relatie met de stad (de 

stadsvrijheidburchten), met een geestelijke structuur (kasteel Selwerd en klooster Selwerd), 

met een nederzetting (de Gronenburg en Middelbert) en mogelijk met ontginningen van 

woeste gronden (Cortinghuis en Zernike) worden vastgesteld.  

 

6b: Hoe verhoudt de ruimtelijke verspreiding van kastelen zich ten opzichte van de historische 

ontwikkelingen in het territorium? In het Gorecht is ogenschijnlijk sprake van twee territoria. 

Het eerste territorium is het Gorecht zelf en het tweede territorium is de stadsvrijheid. In beide 

gevallen betrof het voornamelijk grensburchten. De grensburchten rond de stadsvrijheid 

kunnen op twee manieren worden geïnterpreteerd. Ze zouden kunnen zijn gebouwd om 

feodale claims op te eisen van de omringende gebieden, zoals het geval is voor de 

Gronenburg. Ook zouden zij kunnen zijn gebouwd tegen de stadsvrijheid omdat het 

stadsbestuur in de loop van de dertiende eeuw steeds meer macht verwierf. Een dergelijk 

geval zou voor kasteel Selwerd kunnen gelden.  

 

6c: Is de term kastelenlandschap toepasbaar voor het Gorecht territorium? Ondanks dat 

bepaald bronmateriaal in het Gorecht ontbreekt, is er duidelijk sprake van een 

kastelenlandschap. De kastelen lagen op specifieke locaties in het landschap, hadden een 

woon/zaaltorenkasteel met mogelijk ook een meervoudige omgrachting als vaste component 

en werden voornamelijk gebouwd tussen 1200 en 1250 met als hoofddoel het ontwikkelende 

territorium van de burggraaf te ondersteunen (zowel intern als extern). Er is duidelijk sprake 

van een samenhang tussen morfologie, landschappelijke ligging en de geschiedenis en daarom 

is het Gorecht dus een kastelenlandschap. 

  

6d: Kan op basis van de onderzoeksresultaten een verklarend en eventueel voorspellend 

model worden opgesteld betreffende de locatiekeuze van de Gorechtse kastelen? De 

toepassing van de locatiekeuzemethode, de toponiemenmethode en op kleine schaal de 

bezitsrecontructiemethode heeft in totaal achttien nieuwe kasteelterreinen opgeleverd. Met de 

borgmethode zou dit aantal nog kunnen worden uitgebreid. De gekozen methoden zijn dus 

zeker geschikt om nieuwe terreinen aan te wijzen. Het is echter van belang om de potentie 

ervan te testen door middel van archeologisch onderzoek. 

 

 

 



140 
 

 

8. Conclusie 

 

8.1 De deelvragen 

 

Welke kastelen kwamen precies voor in het Gorecht tijdens de volle middeleeuwen en welke 

verschijningsvorm kenden deze kastelen volgens de beschikbare archeologische, 

iconografische en historische gegevens? In totaal hebben tussen de periode 1139-1350 

tenminste zes kastelen binnen het territorium van de prefect gelegen (Elba, de Gronenburg, 

Glimmen, Vrydemahuis, Selwerd, Wolfsbarge). Betreffende Feith’s Groenenberg is het niet 

zeker of het om een kasteelterrein gaat en of deze in een dergelijk geval de naam 

Vrydemahuis heeft gedragen. De Zernikeburcht lag net iets buiten het Gorecht, maar 

omstreeks de bouw in 1200 zal de grensindeling daar anders zijn geweest omdat het Reitdiep 

nog niet was aangelegd. Ook bij het Bolwerk is de grenssituatie anders geweest waardoor het 

eveneens niet duidelijk is tot welk territorium de burcht behoorde. Het Cortinghuis lag ook net 

iets buiten het Gorecht en de locatie van de Gelkingse burcht Knerdawinkel is nog niet 

bekend.  

 

De Gorechtse kasteelterreinen worden gekenmerkt door restanten van een woon/zaaltoren op 

het middenterrein. Deze zijn overwegend aangelegd tussen 1200 en 1250. Het aantal 

burchteilanden varieert tussen de één en de vier en rondom deze eilanden kan een meervoudig 

wallen- en grachtenstelsel voorkomen. De bouwheer van de burchten is in de meeste gevallen 

niet duidelijk. De burchten die met zekerheid in het Gorecht hebben gelegen zijn, voor zover 

de historische informatie voor handen was, zijn te relateren aan de burggraaf van Groningen. 

Over de functie van de burchten is weinig vermeld in historische bronnen, maar uit de 

vermeldingen van Glimmen en de Gronenburg blijkt dat het doel van deze kastelen was om 

het territorium van de prefect te ondersteunen. 

 

Hoe zag het landschap van het Gorecht er bij benadering uit tijdens de volle middeleeuwen? 

Gedurende de burggravendynastie bestond het Gorecht uit het getijde- en 

riviervlaktelandschap, het veenlandschap, het stroomdallandschap het keileemlandschap en 

het dekzandlandschap. De Gorechtse grenzen werden door waterwegen (de Drentse Aa en het 

Reitdiep dienden als westgrens) en ontginningsassen uit de twaalfde en dertiende eeuw (de 

Beijummer Zuidwending en de Borg dienden als grens in het noordoosten en oosten) bepaald. 

Alleen het verloop van de zuidgrens, de zogenoemde Semslinie uit 1615, is van een jongere 

datering. De waterwegen waren vooral natuurlijk van aard. Alleen het Reitdiep en de 

Kleisloot waren gegraven waterwegen ten behoeve van de scheepvaart. Een belangrijke 

verandering in het landschap was het ontstaan van het Zuidlaardermeer in de dertiende eeuw. 

De andere meren en gegraven waterwegen dateren uit de periode na 1350. Door het Gorecht 

liepen diverse intra-regionale wegen: twee onbekende wegen richting Langewold en 

Vredewold, de Heereweg, de Paddepoelsterweg, de Stadsweg, de Kleiweg, de Borg en de 

Drentsche laan (in de zomer). 
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Welke landschappelijke ligging hadden de onderzochte kastelen in het middeleeuwse 

Gorecht? Alle Gorechtse burchten waren gelegen op een kruispunt tussen een grens en/of 

corridor met een weg en/of waterweg. In het getijde en riviervlaktelandschap waren enkele 

terreinen zodanig uitgekozen dat zij waren gelegen in een meander. In het zuidelijke Gorecht 

kwamen zowel de Pleistocene landschapstypen (dekzandlandschap en het keileemlandschap) 

als een Holoceen landschapstype bijeen (veenlandschap). De daar gebouwde burchten lagen 

allebei op de grenszone van dekzand of keileem naar veen. Het Pleistocene sediment kon een 

stevige ondergrond voor de bakstenen structuur bieden terwijl de grenszone met het veen voor 

drassige grachten zorgde. In het zeekleilandschap maakte men waarschijnlijk gebruik van de 

rivieren om de grachten watervoerend te maken. 

 

Hoe ontwikkelde het Gorecht territorium zich tussen circa 1150 en 1350 in het licht van de 

politieke, bestuurlijke en militaire geschiedenis en hoe manifesteerden deze ontwikkelingen 

zich ten opzichte van de kastelenbouw? De Gorechtse kastelen waren voornamelijk aangelegd 

door de prefectenpartij. Vanaf de benoeming van de prefect tot het einde van zijn dynastie 

heeft het territorium de volgende ontwikkeling doorgemaakt: 

 Fase 1: Het ontstaan van de Bierummer dynastie met de nederzetting Groningen als 

machtscentrum (circa 1139-1200). In deze fase werden nog geen kastelen gebouwd. 

 Fase 2: De bouw van burchten om het ontwikkelende territorium te ondersteunen 

(circa 1200-1250). De oudste burcht is de Zernikeburcht aan het einde van de 

twaalfde/ begin van de dertiende eeuw. In deze periode werden Glimmen, 

Knerdawinkel, Elba, de Gronenburg en waarschijnlijk ook Wolfsbarge en het Bolwerk 

(vóór 1282) en het Cortingshuis (refereert naar borgmansleen) aangelegd. Tot zover 

dit kon worden onderzocht zijn dit allemaal woon/zaaltorenkastelen.  

 Fase 3: Periode van machtsverlies van de burggraven (circa 1250-1350) Aan het 

einde van de dertiende eeuw is slechts één kasteel dat mogelijk is gebouwd, namelijk 

kasteel Selwerd, de nieuwe residentie van de prefect. Sinds 1169 was Selwerd al een 

borgmansleen: het land was immers geschonken aan de abdij van Ruinen. In de 

dertiende eeuw werd het klooster Selwerd gesticht. Het is echter goed denkbaar dat al 

die tijd een deel van Selwerd nog steeds een borgmansleen was en kasteel Selwerd 

ook ouder was. In ieder geval was kasteel Selwerd aan het einde van de dertiende 

eeuw de nieuwe machtsbasis van de burggraaf van Groningen. 

 Fase 4: De eindfase van het burggraafschap en de kastelen (circa 1350>) De 

burggraaf vervulde vanaf 1350 geen rol meer in de politieke geschiedenis van het 

Gorecht. In 1339 werden Selwerd en het Cortinghuis gesloopt. 

 

Wat is de verschijningsvorm van de Gronenburg en wat voor ontwikkelingen heeft deze 

verschijningsvorm doorgemaakt? De opgravingsresultaten van de Gronenburg zijn karig. De 

cruciale documentatie ontbreekt om een goed overzicht te geven van de datering van de 

sporen en structuren. Ook is niet het gehele terrein opgegraven. Het enige wat met zekerheid 

kan worden gesteld is dat er een woontoren van 13 m x 13 m buitenwerks heeft gestaan.  

 

Hoe verhouden de bevindingen over de Gorechtse burchten zich ten op zichte van de 

ontwikkeling van landschappelijke theorievorming over kastelenlandschappen? 
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Net als in Engeland zijn ook in het Gorecht relaties waarneembaar tussen de kastelen en het 

landschap. Op territoriaal niveau behelst de relatie het kenmerkende verspreidingspatroon van 

burchten op knooppunten van infrastructuur met een corridor en/of grens. Op lokaal niveau 

gaat het om mogelijke relaties met een geestelijke structuur (kasteel en klooster Selwerd), 

nederzetting (de Gronenburg en Middelbert), de stad (alle kastelen rondom de stadsvrijheid) 

en mogelijk claims op woeste gronden (het Cortinghuis en de Zernikeburcht). Het nadeel is 

echter dat er nauwelijks historische bronnen zijn om de relaties te bevestigen. Toch kan in het 

Gorecht worden gesproken van een kastelenlandschap, want er is een duidelijk verband 

waarneembaar tussen de verschijningsvorm, de landschappelijke ligging en de historische 

achtergrond.  

  

8.2 Eindconclusie 

 

Wat is de samenhang tussen de historische functie, ruimtelijke verschijningsvorm en 

landschappelijke ligging van de kastelen in het Gorecht tussen de opkomst en de ondergang 

van de burggraven van Groningen (ca. 1150 – ca. 1350 AD)? De kastelen zijn voornamelijk 

aangelegd in de periode 1200-1250 (fase 2) van de territoriumontwikkeling van het Gorecht. 

Onderling is samenhang te ontdekken in de landschappelijke ligging en de verschijningsvorm. 

Alle kastelen waren gelegen op een knooppunt van infrastructuur met een grens en/of 

corridor. Kenmerkend voor de bouw van deze burchten was de aanleg van een woon/zaaltoren 

en mogelijk ook een meervoudige omgrachting. Het primaire doel van deze grensburchten 

was om het ontwikkelende territorium van de burggraaf te ondersteunen.  

 

Het vernieuwende aspect van dit onderzoek is het gebruik van diverse disciplines om de 

functie van de kastelen te analyseren. Door een reconstructie van het middeleeuwse landschap 

te maken kon niet alleen de relatie tussen de bekende kastelen en het landschap worden 

vastgesteld, maar ook nieuwe mogelijke kasteelterreinen worden aangestipt. Om het 

landschappelijke patroon te begrijpen is er tevens gebruik gemaakt van een historische aanpak 

waarin de ontwikkeling het Gorecht-territorium is beschreven in verschillende fases. De 

combinatie van deze verschillende theorieën is tot op heden nog niet eerder uitgevoerd. Het 

breekt met de Nederlandse onderzoekstraditie waarin objectgerichte studies centraal staan en 

plaatst de kastelen in een breder landschappelijk en historisch kader. 

 

In dit onderzoek zijn in totaal achttien nieuwe terreinen aangekaart waar mogelijk een kasteel 

heeft gelegen, te weten: de hof te Hemmen, de Oldenburg, de Drentse Punt, de oude en de 

nieuwe Elsburg, Tilburg, Ridderburg, de twee Rozenburgen, een omgracht en omwalt terrein 

bij de Zernikeburcht, Leeuwenburg, de Burg, twee omgrachte terreinen in Paddepoel, 

Harsensbosch, dubbelborg Zorgwijk en Ulgersma, het huis de Wijert en een versterking bij de 

Heerenweg. In sommige gevallen gaat het om een jongere borg die aan het 

locatiekeuzepatroon voldoet. Hierbij moet de mogelijkheid worden gezocht dat deze een 

oudere fase kan vertegenwoordigen. Andere locaties hebben een verdacht toponiem. En bij 

enkele locaties is zelfs duidelijk een omgrachting zichtbaar die nog niet is onderzocht. De 

uitdaging voor toekomstig onderzoek is om deze kennislacunes weg te werken. Wat zijn dit 
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voor complexen en hoe passen zij in het kader van de ontwikkeling van het Gorecht 

territorium? Drie complexen zijn archeologisch onderzocht, maar dienen verder te worden 

uitgewerkt. Het gaat om de ongepubliceerde opgraving van het Huis de Wijert, de uitwerking 

van de versterking aan de Heereweg en een herinterpretatie van de gegevens van de Oude 

Elsburg. Daarnaast zouden de aard en ouderdom van de hof te Hemmen, de Drentse Punt, den 

Oldenburg, de Burg en de twee omgrachte terreinen bij Paddepoel moeten worden 

onderzocht, omdat hier met zekerheid sprake was van een omgrachting. Om meer over deze 

structuren te weten te komen moet er letterlijk dieper worden gegraven! 
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9. Bijlagen
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Bijlage 1.Opgravingstekening Gronenburg 1960: overzicht vlak 1. 
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Bijlage 2: Opgravingstekening Gronenburg 1960: detail vlak 1 vak 1 tot en met 4 
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Bijlage 3. Opgravingstekening de Gronenburg 1960: detail vlak 1, vakken 5 tot en met 8 
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Bijlage 4. Opgravingstekening Gronenburg 1960: vlak 2, vakken 1 tot en met 4. 
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Bijlage 5. Opgraving Gronenburg 1960: Profiel A 

 

 

Bijlage 6. Opgraving Gronenburg 1960: Profiel B 
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Bijlage 7. Opgraving Gronenburg 1960: Profiel b 

 

Bijlage 8. Opgraving Gronenburg 1960: Profiel C 
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Bijlage 9. Coördinaten van de kasteelterreinen 

Naam terrein x y 

Cortinghuis 233527 583856 

Gronenburg 235863 581642 

Steenhuis Zernikelaan 231310 584860 

Selwerd 232200 584840 

Wolfsbarge 244150 571400 

Bolwerk 239750 572160 

Elba 234480 584513 
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