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Voorwoord 

 
Beste Lezer, 
 

Voor u ligt mijn masterscriptie over Onderdendam en haar omgeving. De titel van dit onderzoek luidt: 

‘Onderdendam: van dam in de wildernis naar herberg langs het water: de samenhang tussen de 

ontwikkeling van het landschap en het dorp’. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met het 

landschap direct ten noorden van Onderdendam, het Noordelijk Laagland, en de vroegste 

ontwikkelingen van het dorp zelf.  

Jaren heb ik in de buurt van Onderdendam gewoond, nog nooit was ik er geweest. Totdat ik hoorde 

dat er vraag was naar een student die onderzoek kon doen naar het dorp. Toen ben ik naar 

Onderdendam gereden en ik vond daar een mooi idyllisch Gronings dorp langs het water. 

Onderdendam ademt historie.  

Fanatiek begon ik met het schrijven van mijn scriptie. Dit is niet altijd even makkelijk geweest, maar 

met steun van veel mensen om mij heen is het toch gelukt. Aan Kees Willemen heb ik te danken dat ik 

in aanmerking ben gekomen met Onderdendam. Jan van den Broek en Otto Knottnerus wil ik bedanken 

voor de verhelderende en informatieve gesprekken. Veel mentale ondersteuning heb ik gekregen van 

mijn lieve vrienden: Rick, Wies, Willem, David en Nienke. Zij zullen misschien soms niet eens beseft 

hebben hoe zeer zij mij toch elke keer geholpen hebben met bemoedigende, relativerende woorden 

en leuke uitjes tussendoor. Daarnaast wil ik mijn moeder en mijn zus bedanken voor hun geloof in mij 

dat het mij toch zou lukken. Dankzij hen heb ik nooit gedacht aan opgeven. Ook wil ik mijn 

studiegenoten bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad. In het bijzonder wil ik Hendrik Tamsma 

bedanken. Een groot gedeelte van de scriptieperiode hebben wij samen doorgemaakt en dit hielp om 

stoom af te blazen, maar ook heb ik mij hierdoor minder eenzaam gevoeld. Tenslotte een dankwoord 

richting Theo Spek, mijn scriptiebegeleider. Hij heeft mij geholpen de scriptie tot een goed eind te 

brengen. Ook bedank ik hem voor zijn inspirerende colleges en veldwerkweken.  

Er is nu een eind gekomen aan deze fantastische master. Ik heb enorm genoten van alle vakken, 

excursies en veldwerkweken. Ik had geen andere master willen doen dan Landschapsgeschiedenis. 

Natuurlijk ben ik blij dat het er nu op zit, maar ook heb ik nu al heimwee naar de mooie momenten die 

ik in het veld, waar dan ook, heb mogen beleven met mijn medestudenten en docenten.  

Mirjam de Boer, augustus 2019 
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Samenvatting  

 

Dit onderzoek gaat over de ontwikkelingen van het landschap rondom Onderdendam en het dorp zelf 

tussen 1252 en 1798. 1252 was het jaar waarin Onderdendam voor het eerst genoemd werd in 

bronnen. De geschiedenis van het dorp na 1798 is al zo uitgebreid beschreven, dat die periode hier 

achterwege wordt gelaten.  

Onderdendam ligt in een zeer historisch landschap, op een knooppunt van waterlopen. Het 

dorp heeft het predicaat ‘beschermd dorpsgezicht’ gekregen. De bewoners van het dorp zijn dan ook 

zuinig op hun woonplaats. Het landschap is direct verbonden aan de ontwikkelingen van het dorp en 

daarom zou het goed zijn om ook het landschap te beschermen. Uit recente ontwikkelingen blijkt dat 

deze bescherming niet overdreven is. De directie van een nieuwe melkfabriek wil zich vestigen langs 

het Boterdiep. Deze historische waterloop zou hiervoor moeten worden omgelegd. Dit was de 

welbekende druppel die de emmer deed overlopen voor de bewoners van Onderdendam en zij 

begonnen een werkgroep om dit soort ontwikkelingen tegen te kunnen houden. Onderdeel van deze 

werkgroep was het watererfgoed van het dorp in kaart brengen. Dit is gedaan door Libau. Daarnaast 

wilden de inwoners graag een uitgebreidere geschiedenis van het dorp en het landschap, vandaar dit 

onderzoek.  

 De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe ontwikkelde het landschap rondom Onderdendam 

zich gedurende de vroege en volle middeleeuwen en wat is het verband met de vroegste ontwikkelingen 

van het dorp tussen 1252 en 1798? Om deze vraag te beantwoorden is er gekozen voor een splitsing 

tussen een onderzoek naar het landschap en een onderzoek naar het dorp. Voor het onderzoek naar 

het landschap is er voornamelijk gebruik gemaakt van verschillende soorten kaarten: bodemkaarten, 

geomorfologische kaarten, hoogtekaarten, Bonnekaarten, Topografische en Militaire kaarten en 

moderne topografische kaarten. Hiermee is voornamelijk voor het Noordelijk Laagland een aanvulling 

geleverd op de huidige stand van onderzoek naar het landschap rondom Onderdendam. Voor een 

onderzoek naar het dorp is gebruik gemaakt van primair bronnenmateriaal uit de Groninger Archieven, 

kloosterboeken en secundaire literatuur. Ook hier zijn natuurlijk kaarten gebruikt, voornamelijk 

Bonnekaarten en kaarten van Beckeringh, om het dorp te kunnen onderzoeken. 

 Het Noordelijk Laagland waarin Onderdendam zou ontstaan, is een restontginningsgebied 

geweest. Op de bodemkaart is te zien dat hier veel zware knipklei  is afgezet. Knipklei is lastig te 

cultiveren en men heeft waarschijnlijk deze gronden gedurende de vroege middeleeuwse 

ontginningen eerst links laten liggen. Ook is het waarschijnlijk een restonginningsgebied geweest, 

omdat er grote hoeveelheden kloostergoederen en voorwerken waren in dit gebied. Voornamelijk het 
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klooster van Warffum, het klooster Yesse en het klooster Thesinge hadden veel grondbezit. Kloosters 

vestigden zich vanaf de dertiende eeuw definitief in dit gebied en zij gingen de gronden die 

overgebleven waren na de grootschalige ontginningen in de vroege Middeleeuwen, ontginnen. In het 

Noordelijk Laagland waren veel voorwerken te vinden. Makkelijk was dit waarschijnlijk niet, gezien de 

problemen met de afwatering in dit gebied. Op de locatie waar Onderdendam zou ontstaan, werd een 

dam aangelegd in het Winsumerdiep, onder leiding van de kloosters. Op deze plek kwam water samen 

vanuit het ten zuiden gelegen Centrale Woldgebied. Het water kon niet richting de zee, door het hoger 

opslibben van de kwelderboog van Warffum. Dit zorgde er voor dat de locatie waar de dam kwam, 

vaak onder water liep. Daarnaast was het een geschikte plek, omdat zo de verschillende schepperijen 

één voor één hun water kwijt konden, via het Winsumerdiep op de zee. Een dorp was Onderdendam 

nog niet, er was lange tijd alleen een dam in een wildernis. Na het regelen van de afwatering kon het 

gebied gecultiveerd worden door de kloosters.  

 Door de ligging van de dam en het inpolderen van het Noordelijk Laagland onder leiding van 

de kloosters, werd het een steeds aantrekkelijkere plek om te wonen. Bovendien werden er 

vergaderingen gehouden, wat meer bedrijvigheid zal hebben aangetrokken. Toen in de zestiende eeuw 

de trekvaart op gang kwam, bleken de waterlopen rondom Onderdendam zeer geschikt om te 

gebruiken in de route. Het Boterdiep werd vergraven, zodat de trekschuiten vanuit het Hogeland naar 

de stad konden varen en andersom. Onderdendam ging een belangrijke rol spelen in deze bloeiende 

trekvaart, Hier  was een splitsing in de trekvaartroute richting Winsum, Warffum en Uithuizen. 

Onderdendam kreeg veel herbergen en het werd een aantrekkelijke locatie om te wonen.  

 Zo kon dus een locatie die telkens onder water liep en nog niet ontgonnen was, uitgroeien tot 

een welvarende plek met veel herbergen en bedrijvigheid. Dit heeft Onderdendam te danken aan het 

water dat sinds eeuwen samenkomt in het dorp. Aanvankelijk kwamen deze waterlopen min of meer 

toevallig samen. Alle waterlopen hadden hun eigen ontstaansgeschiedenis die te koppelen zijn aan de 

middeleeuwse ontginningen en de afwateringsproblemen in deze wildernis. Deze waterlopen bleken 

vervolgens erg geschikt voor de trekvaart. Alweer werden de waterlopen belangrijk voor de bloei van 

het dorp. De ontwikkelingen van het landschap en de vroege ontwikkelingen van Onderdendam zijn 

dan ook nauw verbonden.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Ergens in de Ommelanden, zo'n 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen, ligt het prachtige 

dorpje Onderdendam middenin een historisch landschap op een kruispunt van waterlopen. In het dorp 

zijn veel statige en historische panden te vinden die verraden dat Onderdendam eens een belangrijke 

functie moet hebben gehad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het dorp het predicaat  'beschermd 

dorpsgezicht' heeft gekregen.1 Men noemt het dorp ook wel Lutje n Hoag.2 Het dorp heeft deze naam 

te danken aan de ontwikkelingen in de negentiende eeuw, toen het dorp veel belangrijke instellingen 

kreeg, zoals het kantongerecht (afbeelding 1). 

                                                           
1 Rijksdienst voor de monumentenzorg: Beschermde stads- en dorpsgezichten, ingevolge artikel 35 van de 
monumentenwet 1988.  
2 Gronings voor ‘klein Den Haag’ 

Afbeelding 1: Foto genomen midden in Onderdendam, richting het westen. Op de 
achtergrond het kantongerecht. Op de voorgrond komen het Boterdiep (links), het 
Winsumerdiep (vanuit het westen)  en het Kardingermaar (rechts) samen. (Bron: 
eigen foto 19-07-2019) 
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Het water heeft voor de ontwikkeling van Onderdendam altijd een essentiële rol gespeeld. Het heeft 

ervoor gezorgd dat Onderdendam kon uitgroeien tot een rijke en belangrijke plaats in de regio. De 

waterlopen Boterdiep, Warffumermaar, Winsumerdiep en Kardingermaar komen samen in het dorp 

(afbeelding 1). Allen komen vanuit verschillende richtingen en stromen door een historisch landschap. 

Onderdendam is dan ook niet los te zien van het landschap en de waterlopen. Zou het niet goed zijn 

om niet alleen Onderdendam beschermd dorpsgezicht te maken, maar ook het landschap en de 

waterlopen eromheen? Zij samen vertellen immers het verhaal van Onderdendam. 

Er zijn helaas ontwikkelingen die de waterlopen en het landschap rondom Onderdendam 

kunnen aantasten. De directie van een nieuwe melkfabriek die zich wil vestigen langs het Boterdiep, 

wil de historische waterloop omleggen om de fabriek te kunnen bouwen (afbeelding 2).3 Dit stuit op 

weerstand van inwoners van Onderdendam en omliggende dorpen. Het was de bekende druppel die 

de emmer deed overlopen en er werd actie ondernomen om er voor te zorgen dat niet alleen het dorp 

zelf, maar ook het water en het omliggende landschap dat zo nauw verbonden is met de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp, in de toekomst beschermd worden tegen dit soort plannen. 

 

 

 

 

                                                           
3 ‘’Uitbreiding melkfabriek: Bedum moet haar huiswerk overdoen’’ 
https://www.dvhn.nl/groningen/Uitbreiding-melkfabriek-Bedum-moet-haar-huiswerk-overdoen-
23438521.html (geraadpleegd op 08-07-2019).  

Afbeelding 2: Huidige situatie melkfabriek langs het Boterdiep. De melkfabriek wil uitbreiden ten koste van het Boterdiep 
(links). We kijken vanuit de richting van Onderdendam naar het zuiden (Bedum). Als de uitbreiding doorgaat, zou deze 
zichtlijn verdwijnen. (Bron: Google Maps) 
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Het projectplan 'historisch watererfgoed Onderdendam' ontstond, mede dankzij initiatiefnemer en 

tevens inwoner van Onderdendam, Kees Willemen. Met watererfgoed wordt bedoeld alles wat in 

Onderdendam en in haar omgeving met het water te maken heeft en van belang is geweest in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van Onderdendam. Het project is een samenwerking van meerdere 

partijen. De Provincie Groningen ondersteund financieel, Libau doet het inhoudelijke landschappelijke 

onderzoek en de bewoners van Onderdendam doen een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis. 

De hoofddoelstelling van dit project is om integraal de beeldkwaliteit in en rondom Onderdendam in 

beeld te brengen en te beschermen. Deze uiteindelijke erfgoedbescherming moet leiden tot de 

volgende punten. (1) Men wil veilig wonen langs het water; door gaswinning zijn de kades verzwakt, 

zij moeten worden versterkt, (2) de ouderdom van het dorp kan de bewoners inspireren en ook is dit 

van belang voor de recreatie en, (3) de geschiedenis van het dorp kan veel meer toeristen trekken dan 

dat nu het geval is en dit kan een economische impuls zijn voor het dorp.4 

 Libau is gevraagd om onderzoek te doen naar de waardevolle elementen van Onderdendam 

en haar landschap die te maken hebben met het water. Het eindproduct van Libau is een kaart met 

daarop het watererfgoed aangegeven. Dit watererfgoed moet beschermd worden en Libau dient een 

leidraad te vervaardigen om nieuwe ontwikkelingen in Onderdendam en het landschap in te passen 

op een goede manier. 

De bewoners zijn bezig met een onderzoek naar de sociale geschiedenis van het dorp. Zij 

maken een inventarisatie van de panden en haar vroegere bewoners. De bewoners echter zijn geen 

onderzoekers en zullen vaak niet verder in de geschiedenis duiken dan eind negentiende eeuw. De 

geschiedenis van het dorp die daaraan vooraf gaat, ligt dus open in het projectplan. Ook is de vraag 

wat precies de oorsprong van het dorp is. In deze scriptie wordt hier dieper op ingegaan om zo Libau 

en de bewoners aan te vullen. Het gaat hier vooral over de ontwikkelingen in de samenhang tussen 

het landschap en het dorp.  

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Conceptprojectplan ‘Historisch Watererfgoed Onderdendam 2.0. 
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1.2 Stand van het onderzoek 
 

Deze scriptie valt grofweg uiteen in twee onderwerpen: het landschap en het dorp worden beide apart 

besproken. Daarom wordt ook de stand van het onderzoek volgens deze indeling toegelicht. Eerst volgt 

een kort overzicht van het onderzoek naar het dorp, gevolgd door het onderzoek dat tot nu toe gedaan 

is naar het landschap.  

 

Het dorp 

Over het dorp Onderdendam zijn zowel wetenschappelijke, lokaal-historische als beleidspublicaties 

verschenen. Daarbij is voornamelijk geschreven over de bloeiperiode van Onderdendam, de 

negentiende eeuw. Over de andere tijdsperiodes is weinig tot niets bekend. Hierdoor ontbreekt een 

goede, complete, historische weergave van het dorp. Bovendien vallen publicaties vaak in herhaling, 

door feiten over het dorp te vertellen die al lang bekend zijn, voornamelijk over de periode na 1800.

  

In Winsum 1057-2007 dragen verschillende onderzoekers bij in een zeer compleet verhaal over de 

ontwikkeling van Winsum.5 Er zijn verhalen over het landschap, maar ook over de sociaal-economische 

situatie van voornamelijk Winsum. Een publicatie over Bedum: Onder vele torens schrijft Remi van 

Schaik een evenzo uitgebreid verhaal over Bedum.6 Onderdendam wordt in deze beide publicaties wel 

hier en daar genoemd en ook het landschap er omheen krijgt aandacht. Echter, deze beide 

onderzoeken zijn natuurlijk voornamelijk gericht op Winsum en Bedum zelf. Een  dergelijk uitgebreide 

publicatie van Onderdendam is er nog niet.  

 

De publicaties over Onderdendam zijn de volgende. In 1978 verschijnt het werk van Georg Brongers, 

Dit land van terpen en torens. Hij staat in zijn boek voor het eerst vrij uitgebreid stil bij een onderzoek 

naar Onderdendam. Dit gaat voornamelijk over de periode na 1800.7 Hij wordt hierin opgevolgd door 

Hempenius, die specifiek schrijft over Onderdendam: Onderdendam, middelpunt van Hunsingo. 

Hoewel de titel doet klinken alsof het om een uitgebreide geschiedenis van het dorp gaat, is niets 

minder waar. Ook Hempenius schrijft voornamelijk over de ontwikkelingen na 1800.8 Marion Bos et al, 

komen dan vervolgens in 2001 met een nieuwe publicatie over specifiek Onderdendam: 

                                                           
5 R. Alma, e.d. Winsum 1057 – 2007, (Winsum: Stichting Historische Uitgaven). 
6 R. van Schaik. Onder vele torens: een geschiedenis van de gemeente Bedum, (Bedum: Profiel, 2002). 
7 G.A. Brongers. Dit land van terpen en torens, (Hoorn: Westfriesland, cop., 1978). 
8 A.L. Hempenius. Onderdendam: middelpunt van Hunsingo, (Onderdendam: Waterschap Hunsingo, 1992). 
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Onderdendam, 200 jaar leven met het nut.9 Weer komen we niet veel meer te weten van het dorp dan 

de wel bekende geschiedenis van het dorp.  

 

Arjen Stienstra is tot nu toe de enige die een breder verhaal over Onderdendam heeft getracht te 

schrijven.10 Recentelijk heeft hij zijn onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van 

Onderdendam gepubliceerd in 'zo as 't was': Onderdendam: een levende historie in de Ommelanden. 

‘Zo as ’t was’ is een tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Historische Vereniging gemeente Bedum. 

Hij doet onder meer onderzoek naar de ligging van de dam. Onderdendam zou haar ligging volgens 

hem te danken hebben aan deze dam. Onbekend is, en blijft, echter, waar deze dam precies gelegen 

moet hebben. Feit is dat Onderdendam voor het eerst in 1252 wordt genoemd als Uldernadomme, wat 

vaak vertaald wordt als ‘’onlandbewoners bij een dam’’. Hiermee brengt Stienstra sinds lang weer een 

discussie op gang over de oorsprong van het dorp.  

 

Het landschap 

Veel is er al geschreven over de landschappen in Groningen en dus ook over de verschillende 

landschappen rondom Onderdendam. Aangezien Onderdendam op een natuurlijke grens ligt, op de 

grens van het kleilandschap van het Hogeland en het veengebied van het Centrale Woldgebied, 

beperkt de literatuur over Onderdendam zich doorgaans óf tot het landschap en de waterlopen van 

het Centrale Woldgebied óf tot het landschap en de waterlopen van het Hogeland. Bovendien 

ontbreekt een goed onderzoek naar het landschap direct ten noorden van Onderdendam, het 

Noordelijk Laagland.11 Hieronder volgt een overzicht van de stand van het onderzoek over het 

landschap en de waterlopen rondom Onderdendam. 

 

Waterstaatsingenieur Johan Kooper (1876-1939) was een van de eersten die een belangrijk 

overzichtswerk schreef over de waterstaatsgeschiedenis van Groningen met ook aandacht voor het 

Centrale Woldgebied en het Hogeland. Het waterstaatsverleden van de Provincie Groningen, 

uitgebracht in 1939, vormt een overzicht van de geschiedenis van de zijlvesten en de waterschappen. 

Kooper meent dat de voorlopers van waterschappen al teruggaan naar de tijd van de eerste bewoning 

van het gebied.12 Deze publicatie toont de historische gelaagdheid van het beheer op het 

watersysteem in de hele provincie Groningen.  

                                                           
9 M. Bos, e.d. Onderdendam: 200 jaar leven met het nut, (Bedum: Profiel, 2001). 
10 A. Stienstra, Onderdendam: een levende historie in de Ommelanden.  
11 J. van den Broek geeft deze naam aan dit landschap in zijn publicaties op de website 
www.vanlauwerstoteems.nl.  
12 J. Kooper, het waterstaatsverleden van de provincie Groningen, (Groningen: Wolters, 1939), 9. 
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 Veel aandacht gaat naar het waterschap Hunsingo. Kooper heeft het vooral over de indeling 

van het waterschap, dat in 1854 is opgericht.13 Onderdeel van Hunsingo is het Winsumer- en 

Schaphalsterzijlvest, waarvan het zijlrecht uit 1323 komt. Het zijlvest werd vernieuwd rond 1458, toen 

er veel inlatingen plaatsvonden door de verandering van afwateringsrichting.  

 Kooper besteedt voornamelijk aandacht aan de bestuurlijke indeling en de grenzen van de 

zijlvesten en waterschappen, maar hij gaat niet zozeer in op de veranderingen in het landschap zelf. 

Voor een biografie van het watersysteem is er meer nodig dan alleen het kijken naar de grenzen in de 

gebieden. Kooper heeft overigens geen navolgers in het beschrijven van de geschiedenis van het 

watersysteem.  

 

Een voorbeeld van een publicatie die veel dieper in gaat op de ontwikkelingen van het landschap zelf 

is het proefschrift van W.A. Ligtendag: De Wolden en het Water. Ligtendag schreef deze publicatie 

omdat hij de veronderstelling had dat er over het veengebied in Groningen nog weinig geschreven 

was, terwijl het veengebied in West-Nederland juist volop in de belangstelling had gestaan. Hij wilde 

een bijdrage leveren aan deze lacune in de wetenschap met dit onderzoek, door een vergelijking te 

maken tussen de ontwikkelingen in het veengebied in het westen van Nederland en die van de 

veengebieden in Groningen. Hij schrijft over het gebied van Groningen, Ten Boer, Ten Post, Delfzijl, 

Wagenborgen, Noordbroek, Hoogezand en terug naar Groningen in de periode van de eerste 

ontginningen tot aan 1870.14 Het Centrale Woldgebied valt niet direct in het onderzoeksgebied, maar 

toch doet Ligtendag uitspraken over het watersysteem in dit voormalige veengebied. Ligtendag stelt 

daarbij dat de regulering van de waterhuishouding al vanaf de vol middeleeuwse ontginning van groot 

belang was.15 Aanvankelijk ging de afwatering via natuurlijke veenstroompjes. Door de grootschalige 

veenontginningen daalde het maaiveld flink, waardoor het veenontginningsgebied in een badkuip 

veranderde. Omdat de kwelder bovendien nog onbedijkt was en steeds hoger opslibde, kon het water 

steeds moeilijker weg. Er werd een nieuwe waterloop gegraven, een bypass dwars door de kwelderwal 

heen. Deze bypass was de Delf.16 Wanneer deze waterloop precies gegraven is, is niet bekend. 

Ligtendag  meent dat de oorsprong gevonden moet worden in de tiende eeuw, maar aangezien het 

een reactie is geweest op de ontginningen, is het waarschijnlijker dat de waterloop in de elfde eeuw 

gegraven is, na de eerste ontginningen.  

                                                           
13J. Kooper, het waterstaatsverleden van de provincie Groningen, (Groningen: Wolters, 1939), 47.  
14 W.A. Ligtendag, de Wolden en het water: de landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten 
oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870, (Groningen: REGIO-PRojekt Uitgevers, 
1995), 13. 
15 Ibidem, 194. 
16 Ibidem, 104. 
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Het watersysteem en het landschap van het Centrale Woldgebied is door de historicus en archivaris 

Jan van den Broek opnieuw onder de aandacht gekomen. Volgens hem is het gebied op grote lijnen 

wel goed onderzocht, maar op detailniveau nog niet. Hij wil hiermee een begin maken, maar merkt 

ook op dat er meer wetenschappelijk onderzoek nodig is om zijn resultaten te staven.  

Van den Broek heeft gewerkt als gemeentearchivaris van Groningen en als historicus bij het Regionaal 

Historisch Centrum Groninger Archieven. Op de website 'Van Lauwers tot Eems', te raadplegen via 

www.vanlauwerstoteems.nl, zijn zijn publicaties te vinden. In twee publicaties: van kussen tot diep 

bord. De transformatie van het Centrale Woldgebied deel I en deel II, laat hij de ontwikkelingen van het 

landschap en het waterbeheer in het Centrale Woldgebied zien tot aan 1600. Hij gaat hierbij in op de 

ontwateringssloten en de ontginningsrichtingen. De belangrijkste waterlopen daarbij zijn: De Deel, het 

Boterdiep, Kardingermaar, de Oude Ae en het Westerwijtwerdermaar. Het gebied is volgens hem 

ontgonnen vanuit drie richtingen, waarbij het 

Boterdiep en het Kardingermaar de grenzen 

vormen tussen de verschillende 

ontginningsblokken.17 De grenzen zijn erg 

opvallend in dit gebied, omdat ze onnatuurlijk 

lijken. Toch is hier weinig onderzoek naar gedaan. 

Jan van den Broek doet dat als één van de eersten 

met deze publicaties.18  

Van den Broek maakt gebruik van raailijnen 

om verkavelingspatronen en ontginningsrichtingen 

te kunnen verklaren (figuur 1). Zijn onderzoek 

wordt hierdoor wat moeilijker leesbaar of je vraagt 

je af hoe plausibel deze raailijnen zijn, gezien de 

soms grote afstand. Hij verklaart bijvoorbeeld de 

oriëntatie van het Boterdiep en de Stadsweg aan 

de hand van een loodrechte lijn op raailijnen 

tussen verschillende kerken. Zo meet hij het hele 

gebied als het ware op. Op deze manier trekt hij de conclusie dat het Boterdiep een gewone kavelsloot 

is geweest.19 Vaak komt hij dan dingen tegen die hij niet kan verklaren, bijvoorbeeld hoe het kan dat 

het verkavelingspatroon langs een raailijn, toch afwijkt.  

                                                           
17 J. van den Broek, Van kussen tot diep bord (te raadplegen op www.vanlauwerstoteems)  16. 
18 Ibidem, 17.  
19 Ibidem, 38. 

Figuur 1: Kaart gereconstrueerd door Jan van den Broek. De 
rode lijnen zijn raailijnen. (Bron: Van kussen tot diep bord. 
De transformatie van het Centrale Woldland I, blz 23.) 
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Van den Broek heeft zijn eigen onderzoeken aangevuld en aangescherpt in 2018 met het werk: 

Tweestromenland: de ontwikkelingen tussen Hunze en Fivel. In dit werk noemt hij af en toe het 

Noordelijk Laagland, het gebied direct ten noorden van Onderdendam. Hij meent dat er veel 

natuurlijke waterlopen door dit gebied hebben gestroomd die vanuit het zuiden kwamen. Het 

Warffumermaar is een voorbeeld van zo’n in oorsprong zijnde natuurlijke waterloop.20 Daarnaast 

oppert hij het idee dat de Oude Ae wel eens zou hebben kunnen doorgelopen ten noorden van het 

Winsumerdiep. Ook noemt hij de verandering van afwateringsrichting en de gevolgen daarvan voor 

het watersysteem in het Noordelijk Laagland. 21 Verder staat hij niet echt stil bij het landschap van het 

Noordelijk Laagland en houdt hij zich beperkt tot de waterlopen die hier stromen en mogelijk verband 

houden met het Centrale Woldgebied, het gebied waar de focus van zijn studie tot nu toe ligt.  

 

Het landschap van het Hogeland is in hoofdlijnen beschreven door Meindert Schroor in een 

publieksboek met de titel Het Hoogeland. Hierin gaat het voornamelijk over de geschiedenis en 

ontwikkeling van de kwelderboog van Warffum. Over het landschap direct ten noorden van 

Onderdendam, het Noordelijk Laagland, dat ook valt onder het Hogeland, schrijft Schroor niet 

uitgebreid.22 

 

Jeroen Wiersma schrijft uitgebreider over het Noordelijk Laagland. Waarschijnlijk is dit zelfs het enige 

uitgebreide onderzoek naar dit gebied tot nu toe. Voor de projectgroep Terpen- en wierdenland, een 

verhaal in ontwikkeling, schrijft Wiersma een verhaal over het gebied ten zuiden van Warffum. Dit 

komt grotendeels overeen met het landschap dat door Jan van den Broek Noordelijk Laagland is 

genoemd. Wiersma staat stil bij het natuurlijke landschap van dit gebied, de invloed van het klooster 

Warffum en de borgen en over de ontginningsgeschiedenis.23 Tot nu toe is hij de enige die zo uitgebreid 

over specifiek dit gebied schrijft. Deze scriptie wil deze lacune opvullen.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 J. van den Broek. Tweestromenland (te raadplegen via: 
https://www.vanlauwerstoteems.nl/tweestromenland.html), 30. 
21 Ibidem, 42. 
22 M. Schroor. Het Hoogeland, (Bedum: Profiel, 2003).  
23 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Beschikbaar via: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-
warffum/ 
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1.3 Probleemstelling 
 

Tot op heden is er geen diepgaand wetenschappelijk onderzoek verricht naar de samenhang tussen 

het landschap waarin Onderdendam ligt en de allereerste ontwikkelingen van het dorp zelf. Dit is 

voornamelijk het geval voor de vroege geschiedenis van het dorp. De kennislacune zit in de vroege 

ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp, vanaf het jaar 1252 en de samenhang met de directe 

omgeving, het noordelijk laagland, van het dorp. De reden dat er weinig over de vroege geschiedenis 

van Onderdendam geschreven is, heeft te maken met de beperkte bronnen die beschikbaar zijn. Maar 

ook kan het te maken hebben met het feit dat het dorp pas echt een dorp kan worden genoemd vanaf 

ongeveer 1800. Wellicht is de periode hiervoor tot nu toe minder interessant geacht. Daarnaast is er 

ook nog maar weinig informatie over het Noordelijk Laagland te vinden. De vraag wat precies de 

samenhang is tussen het landschap en het dorp en hoe Onderdendam kon ontstaan op de plek waar 

ze is ontstaan, kan hierdoor nog niet goed worden beantwoord.  

 Dit onderzoek wil aantonen dat er meer gezegd kan worden over het ontstaan van 

Onderdendam door naar het landschap te kijken. Hierdoor kan er, ondanks het gebrek aan primair 

bronnenmateriaal, ook meer gezegd worden over de eerste ontwikkelingen van het dorp.  

 

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 
 

Historische afbakening 

Deze scriptie richt zich met namelijk op de periode van de middeleeuwse ontginningen (800 – 1200). 

Voor het landschap geldt een eerder beginpunt. Het natuurlijke landschap wordt vanaf ongeveer het 

begin van de jaartelling behandeld. Vanaf 800 echter, de tijd van de ontginningen, zal er uitgebreider 

stil worden gestaan bij het landschap.  

Voor het dorp Onderdendam geldt dat de vroegste ontwikkelingen hier worden uitgelicht. Het 

gaat hierbij om de periode tussen 1252 en 1798. Voor het startpunt is gekozen omdat Onderdendam 

in dat jaar voor het eerst genoemd wordt in de keuren van Hunsingo. Voor 1798 is gekozen omdat dit 

het jaar was waarin Onderdendam hoofdplaats werd van Hunsingo. De periode daarna is al voldoende 

onderzocht en beschreven. De ontwikkelingen van het dorp in deze periode worden opgesplitst in een 

periode van 1252 tot 1579 en van 1579 tot 1798. Dit omdat vanaf het eind van de zestiende eeuw het 

karakter van het dorp erg verandert. In 1579 wordt in Onderdendam vergaderd door prelaten, één van 

de weinig bekende activiteiten in Onderdendam uit deze periode. Daarom wordt gekozen voor dit jaar 

als beginpunt voor een nieuwe periode van het dorp.  



16 

 

Geografische afbakening 

Dit onderzoek richt zich met name op Onderdendam zelf en het landschap ten noorden van het dorp: 

het Noordelijk Laagland. Voordat hier specifieker bij wordt stilgestaan, zal er eerst een overzicht volgen 

van de landschappen hieromheen. Dit omdat zij allen invloed hebben gehad op het ontstaan van het 

Noordelijk Laagland. Op figuur 2 Is te zien om welke landschappen het gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 2: Deelgebieden ingetekend op TMK 1850 kaart. Paars: Kwelderboog van 
Warffum, geel: Noordelijk Laagland, blauw: Reitdiepgebied, groen: Centrale 
Woldgebied. De rode stip geeft de ligging van Onderdendam aan. (bron: TMK kaart 
1850 
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1.5 Onderzoeksopzet en onderzoeksvragen 
 

Dit onderzoek valt grofweg uiteen in twee deelthema’s: het landschap en het dorp.  Per thema zijn er 

een aantal onderzoeksvragen opgesteld die bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag. 

 

De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Hoe ontwikkelde het landschap rondom Onderdendam zich 

gedurende de vroege en volle middeleeuwen en wat is het verband met de vroegste ontwikkelingen 

van het dorp tussen 1252 en 1798?  

 

Thema één: het landschap  

Onderzoeksvraag 1: Hoe ontwikkelde het landschap rondom Onderdendam zich in met name de 

vroege en volle Middeleeuwen?  

Deelvragen: 

- Welke landschapsopbouw kent de regio rond Onderdendam op hoofdlijnen? 

- Welke ontwikkelingen maakten deze landschappen in met name de Middeleeuwen door? 

- Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling van het landschap? 

- Hoe is vanuit de opbouw, ontwikkelingen en actoren de locatiekeuze van Onderdendam 

te bepalen?  

 

Thema twee: het dorp  

Onderzoeksvraag 2: Wat waren de vroegste ontwikkelingen van Onderdendam tussen 1252 en 1798? 

Deelvragen: 

- Wat waren de ontwikkelingen in de vroegste geschiedenis van het dorp tussen 1252 en 1579?  

- Wat waren de ontwikkelingen van het dorp in de periode tussen 1579 en 1798?  
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1.6. Bronnen en onderzoeksmethoden  
 
Voor een onderzoek naar het Noordelijk Laagland en het dorp zijn verschillende bronnen en 

onderzoeksmethoden gebruikt. Voor een onderzoek naar het landschap zijn andere bronnen en 

methoden gebruikt dan voor het dorp. Daarom worden ze hier apart besproken.  

 

Landschap 

De basis voor het onderzoek naar het landschap is literatuuronderzoek geweest. Er zijn verschillende 

onderzoekers, waarbij Jan van den Broek, Meindert Schroor en Otto Knottnerus zeker genoemd dienen 

te worden, die al het een en ander geschreven hebben over het Groninger landschap.  

Om meer te weten te komen over het Noordelijk Laagland was het echter nodig om ook 

kaartenonderzoek te doen. Er is gekeken naar de geomorfologische kaart, de bodemkaart, de 

hoogtekaart en de Bonnekaart om een aanvulling te kunnen geven op het literatuuronderzoek. 

Daarnaast is er ook een dwarsdoorsnede van dit gebied geanalyseerd. De verschillende kaarten zijn 

naast elkaar gelegd om tot nieuwe analyses te komen over het Noordelijk Laagland. Ook heeft de 

website www.hisgis.nl hierbij een belangrijke rol gespeeld. Op deze website is de ligging van de 

kloostergoederen te vinden. Er zijn ook historische topografische kaarten gebruikt voor bijvoorbeeld 

het in kaart brengen van de toponiemen in het landschap. Toponiemen vertellen iets over het karakter 

van het landschap en hoe het is gebruikt door de bewoners van destijds.  

 

Dorp 

Voor een onderzoek naar Onderdendam is er eerst gekeken naar de literatuur die geschreven is over 

het dorp. Een literatuuronderzoek is net als bij het landschap de basis geweest. Daarnaast hebben 

primaire bronnen uit de Groninger archieven een rol gespeeld in het verkrijgen van een completer 

beeld over het dorp Onderdendam. Er moet gezegd worden dat dit primair bronnenonderzoek beperkt 

is gebleven, gezien de beperkte tijd die hiervoor overbleef. Toch wordt de literatuur zo goed mogelijk 

aangevuld met een enkele primaire bron.  

 Historische kaarten van Onderdendam kunnen ons meer vertellen over de ontwikkelingen van 

het dorp maar ook over welke rol het dorp gespeeld moet hebben in de omgeving. Er is gekeken naar 

kaarten van Beckeringh, hij was de eerste die het dorp in veel detail tekende. Maar ook kaarten waar 

Onderdendam juist niet op staat, zoals de kaarten van Jacob van Deventer, kunnen een hulpbron zin 

om wat te kunnen zeggen over de vroegste geschiedenis van het dorp. 
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Hoofdstuk 2: De landschappelijke ligging van Onderdendam 
 

 

2.1 Inleiding en vraagstelling  

Afbeelding 3: Vanaf het Jaagpad richting het noordwesten. Links Onderdendam. Rechts het uitgestrekte Noordelijk Laagland. 
Op de voorgrond het Boterdiep tussen Onderdendam en Middelstum. (bron: Google Maps) 

 

Het dorp Onderdendam kent een opvallende ligging op een kruispunt van verschillende waterlopen in 

een heel laaggelegen omgeving. De geschiedenis van deze waterlopen en het ontstaan van het dorp 

op deze plek is alleen te verklaren door het landschap en de waterhuishouding in een ruimer gebied 

te gaan bekijken en niet alleen vanuit de plek zelf of alleen de directe omgeving van het dorp. Dat 

gegeven vormt de rode draad van dit hoofdstuk. 

De verschillende soorten landschappen rond Onderdendam zijn alle voormalige ‘wetlands’ die 

ofwel onder invloed van de zee hebben gestaan ofwel zijn ontstaan door veenvorming. Elk van deze 

landschappen heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd aan de wordingsgeschiedenis van 

Onderdendam en de centrale functies die deze nederzetting eeuwenlang had in de regio. Het is 

daarom niet alleen nodig om opbouw en geschiedenis van deze diverse landschappen nader te 

bestuderen, maar deze vervolgens ook in onderlinge samenhang te plaatsen om zo een beter beeld te 

krijgen van de historisch-ruimtelijke en wellicht ook sociaal-economische context van Onderdendam. 

In dit hoofdstuk staan daarom de volgende vragen centraal: Welke landschapsopbouw kent de regio 

rond Onderdendam op hoofdlijnen? Welke ontwikkeling maakten deze landschappen in met name de 

middeleeuwen door? Welke actoren waren daarbij betrokken? En hoe is vanuit deze opbouw, 

ontwikkeling en actoren de locatiekeuze van Onderdendam te verklaren?  
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Om deze vragen te beantwoorden wordt er allereerst een korte historisch-ruimtelijke context gegeven 

in de vorm van een introductie van vier deellandschappen die het ontstaan van het dorp op deze 

locatie kunnen verklaren. Vervolgens wordt meer uitgebreid stilgestaan bij het landschap direct ten 

noorden van Onderdendam (afbeelding 3). Dit gebied wordt door historicus Jan van den Broek het 

‘Noordelijk Laagland’ genoemd. Historisch geograaf en socioloog Otto Knottnerus noemt hetzelfde 

gebied de ‘Delthelaagte’, vernoemd naar een waterloop die hier stroomt.24 Het Noordelijk Laagland is 

tot op heden nog niet goed onderzocht. De landschappelijke ligging van Onderdendam is beter te 

verklaren als we weten hoe dit landschap er in de natuurlijke situatie uitzag en hoe de ontginningen 

zijn verlopen. Het natuurlijke landschap, de ontginningen, kloostergoederen en veldnamen in het 

Noordelijk Laagland worden geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van hoe dit landschap eruit 

heeft gezien en welke ontwikkeling het door heeft gemaakt. Zo kan een antwoord gegeven worden op 

de vraag hoe de ligging van Onderdendam landschappelijk te verklaren is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 J. Van den Broek, Tweestromenland 2018, 3. En O. Knottnerus op www.landschapsgeschiedenis.nl: 
deelgebied Hogeland.  
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2.2 De landschappen rond Onderdendam: hoofdlijnen van opbouw en 
ontstaansgeschiedenis  
 

Inleiding 

Een groot deel van Noord-Groningen lag eeuwenlang onder directe invloed van de Waddenzee. De zee 

gaf en nam en vormde geheel zonder ingrijpen van de mens haar eigen landschappen. In grote lijnen 

is te zeggen dat Onderdendam en het Noordelijk Laagland waarin het dorp lag, mede gevormd is door 

de volgende deellandschappen die er omheen liggen: (1) de kwelderboog van Warffum in het noorden; 

(2) het Reitdiepgebied ten westen en (3) het Centrale Woldgebied ten zuiden van Onderdendam 

(figuur 3). Per deellandschap wordt het natuurlijke landschap geanalyseerd door te kijken naar de 

geomorfologische kaart, de bodemkaart en de hoogtekaart. Vervolgens wordt de ontginnings- en 

afwateringsgeschiedenis per deellandschap besproken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: De deellandschappen op TMK 
1850 kaart rondom Onderdendam 
(liggend bij rode stip). Roze: 
kwelderboog van Warffum, geel: 
Noordelijk Laagland, blauw: 
Reitdiepgebied, groen: Centrale 
Woldgebied (Bron: ArcGIS Map Service; 
eigen bewerking) 
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Het Reitdiepgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4:. Binnen het blauwe vierkant het Reitdiepgebied. Bij de rode stip ligt 
Onderdendam. (Bron: Bodemkaart beta Arcgis Map Service; eigen bewerking) 
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Ten westen van Onderdendam en het Laagland stroomt vanouds de Hunze, tegenwoordig Reitdiep 

genoemd. Het Reitdiep was een meanderende rivier die water vanuit Drenthe naar de Waddenzee 

leidde. De pleistocene bodem van zand en keileem is in de laatste twee ijstijden, het Saalien en het 

Weichselien, ontstaan.25 Vanaf ca 2000 voor Christus werd deze pleistocene ondergrond overspoeld 

door maritieme afzettingen vanuit de Noordzee. Toen de overstromingen af begonnen te nemen, 

ontstond een kwelderlandschap waarin het Reitdiep een soort delta-achtige riviermonding had. Vanaf 

600 voor Christus is er al bewoning te vinden op de oeverwallen van de rivier. Zo ontstond ten oosten 

van het Reitdiep een rij met wierdenederzettingen: Rasquert, Baflo, Ranum, Obergum, Winsum, 

Bellingeweer, Thijum, Valcum, Wetsinge, Sauwerd en Adorp.26 

                                                           
25B. Westerink: Middag-Humsterland en Reitdiepgebied: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/12-  
Middag_Humsterland_en_Reitdiepgebied.html Geraadpleegd op 06-06-2019. 
26 B. Westerink: Middag-Humsterland en Reitdiepgebied: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/12-  
Middag_Humsterland_en_Reitdiepgebied.html Geraadpleegd op 06-06-2019. 

Figuur 5: geomorfologische kaart van het Reitdiepgebied. (Bron: Geomorfologische 
kaart van Nederland, clickable map 
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In de Middeleeuwen begon de cultivering van het landschap vanuit deze wierdedorpen langs het 

Reitdiep. Vanuit de dorpen werd het land richting het oosten in gebruik genomen, tot in het 

veenlandschap van het Centrale Woldgebied (figuur 6). Het landschap dat gecultiveerd werd was een 

nat landschap, er waren voornamelijk weidelanden. Hier kwam een zogenaamde ‘meedenverkaveling’ 

tot stand bestaande uit een stelsel van smalle percelen gescheiden door parallel lopende kavelsloten.  

Deze kavelsloten bleken al snel niet voldoende om al het water af te kunnen voeren. Het water uit het 

achterliggende hoogveencomplex van het Centrale Wold zorgde namelijk voor veel extra water. Als 

oplossing om het water af te voeren werd er vermoedelijk rond de elfde of twaalfde een waterloop 

haaks op deze kavelsloten gegraven, de Oude Ae (figuur 7).27  De Oude Ae voerde waarschijnlijk 

aanvankelijk het water via het noorden naar de Waddenzee af. Vanaf de dertiende eeuw ging het water 

echter via het Winsumerdiep richting de Hunze en zo naar zee. Het Winsumerdiep was aanvankelijk 

een gewone ontginningssloot, maar werd geleidelijk aan steeds belangrijker voor de afwatering. 

                                                           
27 J. van den Broek, Transformatie I, 13. 

Figuur 6: Ontginningsrichting richting het oosten aangegeven op Bonnekaart. (bron: 
Bonnekaart topotijdreis;  eigen bewerking) 
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Gezien de naam Oude Ae – Aa/Ae is doorgaans een smalle natuurlijke waterstroom – was deze 

waterloop waarschijnlijk van oorsprong een natuurlijke veenstroom die pas vanaf zeker moment 

vergraven is tot een rechte watergang. Onduidelijk is wanneer dit precies is gebeurd. Waarschijnlijk 

zijn er verschillende gedeelten op verschillende momenten gegraven. Hier en daar is een knik in de 

waterloop te herkennen.28 Het voert te ver om daar nu uitgebreid bij stil te staan. Opvallend is dat de 

kerspelgrenzen de loop van de Oude Ae volgen. Dat zou betekenen dat de waterloop een vroegere 

oorsprong kent dan de elfde of twaalfde eeuw.  

 

 

Ten oosten van de Oude Ae ontstond door aanleg van een opstrekkende verkaveling een ander 

bewoningslint met waarschijnlijk dochternederzettingen van de dorpen langs het Reitdiep: dit waren 

Westerdijkshorn en Noordwolde. Dit kan al ten tijde van de natuurlijke fase van de Oude Ae zijn 

gebeurd, maar misschien ook later, toen de rivier reeds was vergraven.  Jeroen Benders noemt 

overigens ook Onderwierum als dochternederzetting van Bellingeweer.29 Er zijn echter aanwijzingen 

dat Onderwierum al veel eerder bewoond werd. Het is namelijk een wierdedorp, dit in tegenstelling 

tot de dochternederzettingen Westerdijkshorn en Noordwolde die beide het lineaire karakter van een 

veenontginningsdorp hebben. Opvallend is dat hier het verkavelingspatroon anders is dan in de rest 

van het gebied. Ten zuiden is veel beter te zien dat de verkaveling van west naar oost loopt. Bij 

Onderwierum in de buurt is dit minder het geval. Wel lopen de lijnen tussen de ontginningsblokken 

van west naar oost (figuur 8). 

                                                           
28 J. van den Broek, Tweestromenland, 42. 
29 J. Benders, https://www.dvhn.nl/mijnstreek/Mijn-Streek-Centrale-Woldgebied-
20899693.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F. 

Figuur 7: Oude Ae in zuidelijke richting. Aan weerszijde van de Oude Ae de meedenverkaveling van Winsum. (Bron: Google 
Maps) 
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Figuur 8: Uitsnede van de Bonnekaart. te zien is dat rondom Onderwierum het verkavelingspatroon iets afwijkt van de 
meedenverkaveling in de rest van het gebied. (Bron: www.topotijdreis.nl) 
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Het Centrale Woldgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Paleogeografische kaart 800 na Christus, door Peter Vos en Egge Knol. In de cirkel het Centrale 
Woldgebied aangegeven. (Bruin: veen, groen: kweldergebied, geel: zand). (Bron: kaart gehaald uit Professor 
van Giffen en het geheim van de Wierden, blz. 134-135).  
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Het Centrale Woldgebied is een voormalig hoogveengebied ten zuidoosten van Onderdendam (figuur 

9). Dit hoogveen kon ontstaan door het steeds hoger opslibben van de kwelderwallen van het 

kustgebied. Hierdoor kon het water uit het laaggelegen achterland van onder meer het Centrale 

Woldgebied niet wegkomen, waardoor er goede omstandigheden ontstonden voor het vormen van 

hoogveen.30  

Dat hier hoogveen heeft gelegen blijkt onder andere uit het feit dat dit de enige plek was waar 

in de periode tussen 250 en 650 na Christus geen knipklei is afgezet door de oprukkende Waddenzee. 

Dit gebied moet daarom dus hoger hebben gelegen, een aanwijzing voor het voorkomen van 

hoogveen.31  

Vanaf ca 900 na Christus werd het veengebied ontgonnen. Vanuit de kwelderwallen langs de 

Fivel en de Hunze en vanaf het veenstroompje Terlaanstermaar trokken kolonisten het veengebied 

in.32 Men is het veen ingetrokken door boerderijen te bouwen langs een ontginningsas en dwars hierop 

ontginningssloten te graven. Daartussen kon dan het veen ontgonnen worden. Wanneer het maaiveld 

                                                           
30 A.E. Clingeborg, het Groninger woudgebied: een voormalig veenlandschap? (Wageningen, 1997) 188. 
31 A.E. Clingeborg, het Groninger woudgebied: een voormalig veenlandschap? (Wageningen, 1997), 190. 
32 A. Stienstra. ‘Onderdendam: een levende historie in de Ommelanden (deel 2)’. Zo as ’t was jaargang 20.3. 

Figuur 10: Geomorfologie van het Centrale Woldgebied. (Bron: geomorfologische kaart (clickable map)) 
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als gevolg van ontwatering te ver begon te dalen, verplaatste men zich circa een kilometer dieper het 

veen in en bouwde daar een nieuwe bewoningsas. Zo zijn de opstrekkende verkavelingen in dit gebied 

tot stand gekomen met telkens een nieuwe bewoningsas.33  Dit verkavelingspatroon is op historische 

kaarten nog duidelijk te zien (figuur 11).  

 

Het verkavelingspatroon in het noordwesten van het gebied is echter minder duidelijk. Ten 

noordoosten van Bedum is er een blok te zien waar de verkaveling rommelig oogt. Er zijn hiervoor 

verschillende verklaringen te geven. Jan van den Broek stelt dat de verkaveling begonnen is vanaf het 

Terlaanstermaar. Via deze natuurlijke veenstroom kwamen de ontginners vanuit de kwelderwallen ten 

noorden van dit gebied, zoals vanuit Middelstum, om het veenlandschap in gebruik te nemen. Ook 

Knottnerus meent dat de ontginning in dit blok begonnen is vanuit de wierdedorpen rondom 

Middelstum of vanaf het Boterdiep (figuur 12).34 Ook is in dit gebied een uithof van het klooster Aduard 

                                                           
33 W.A. Ligtendag, De Wolden en het water, 303. 
34 O. Knottnerus, Centrale Woldgebied. Beschikbaar via: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/9-
Centrale_Woldgebied.html. 

Figuur 11: Op deze TMK kaart uit 1850 zijn de bewoningslinten en opstrekkende verkavelingspatronen nog duidelijk te 
zien. (Bron: Arcgis Map Service) 
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te vinden, te weten die van Roodeschool (afbeelding 4). Van den Broek stelt dat de ontginningen al 

gereed waren toen dit voorwerk is gesticht.  

 

 

 

 

 

 

 

De natuurlijke afwatering liep vanaf deze hoogveenkoepel richting het lager liggende omliggende 

landschap. De stroompjes uit het veen waterden voornamelijk af richting het noorden, richting de 

geulen en prielen van het kweldergebied in de kustzone. Een ander deel van de veenstroompjes ging 

richting het oosten, naar de Fivel. Een voorbeeld hiervan is het Terlaanstermaar.  

Toen het veen grootschalig werd ontgonnen kwam er veel water vrij. Er moesten nieuwe 

waterlopen worden gegraven om het water af te kunnen voeren. Welke waterlopen dit precies zijn 

geweest, is niet helemaal zeker. Het zou kunnen zijn dat het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam 

Figuur 12: Ontginningsrichtingen in het Centrale Woldgebied. Hier 
gaat men er  vanuit dat de ontginningen ten noordoosten van 
Bedum begonnen zijn vanaf het Boterdiep (Bron: PPD Groningen, 
gekopieerd uit Transformatie I.) 

Afbeelding 4: Roodeschool: voormalig voorwerk van klooster Aduard. (Bron: eigen foto) 
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is gegraven om het water af te voeren, maar het kan ook een ontginningssloot zijn geweest en dus al 

ouder zijn. Van den Broek doet een aantal veronderstellingen over het Boterdiep. Het kan volgens hem 

zowel een ontginningssloot zijn als een afwateringssloot, of beide. Volgens Van den Broek kan het zijn 

dat Sint Walfridus (hij was inwoner van Bedum en bracht het Christendom naar het dorp) betrokken 

was bij de aanleg van dit gedeelte van het Boterdiep.35 De precieze aard van dit diep is lastig te 

achterhalen en het voert te ver om hier uitgebreid bij stil te staan. Vaststaat dat het uiteindelijk vanaf 

de zeventiende eeuw een erg belangrijke trekvaartverbinding werd met de stad Groningen. Een andere 

gegraven sloot om het extra water kwijt te raken is het Kardingermaar en het Krommaar (afbeelding 5 

en 6). Een deel van het Krommaar volgt een kerspelgrens en het zou kunnen dat deze waterloop al in 

de twaalfde eeuw gegraven is.36 

 

 

 

 

 

                                                           
35 J. van den Broek, Tweestromenland, 27. 
36 Ibidem, 62.  

Afbeelding 5: Kardingermaar richting het noorden. Foto 
genomen vanaf de Fraamweg. (Bron: eigen foto) 

Afbeelding 6: Krommaar richting het westen. Foto 
genomen vanaf de Fraamweg. (Bron: eigen foto) 
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De kwelderboog van Warffum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: geomorfologie van de kwelderboog van Warffum. (Bron: geomorfologische 
kaart (clickable map)) 

Figuur 14: Bodemkaart van de kwelderboog van Warffum (in het roze vlak) 
Bij rode stip ligt Onderdendam. (Bron: bodemkaart; eigen bewerking) 
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De kwelderboog van Warffum is ontstaan als voormalige kustlijn, dankzij aangevoerd slib en 

overstromingen van de zee.37 Door het aangevoerde sediment vanuit de zee ontstonden 

kwelderruggen (figuur 13 en 14). Hierop ging men zich vanaf ongeveer 600 v.Chr. vestigen.38 

Er stroomden veel natuurlijke geulen en prielen door het landschap die ook sediment 

aanvoerden en waarlangs men ook kon gaan wonen. Veel van deze waterlopen zijn nog te herkennen 

in het verkavelingspatroon.39 Naast deze kleinere geulen en prielen, waarvan de Oude Delthe, de Oude 

Weer en het Rasquerdermaar voorbeelden zijn, waren er nog twee grotere rivieren. Dit waren de Fivel 

en de Hunze.40 Zij waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de afwatering van het achterland. 

De Fivel slibde overigens rond de twaalfde eeuw dicht. De Hunze werd vanaf die tijd de belangrijkste 

rivier voor de afwatering van een groot deel van Noord-Groningen.  

Op de kwelderboog was men veilig voor eventuele overstromingen. Op deze hoogtes in een 

verder laaggelegen landschap, vestigde men zich al vanaf 600 voor Christus, in eerste instantie was dit 

waarschijnlijk vooral seizoensbewoning.41 Afhankelijk van het type wierdedorp ontstond er een radiale 

verkaveling (bij de ronde wierdedorpen Baflo, Rasquert, Kantens en Middelstum bijvoorbeeld) of een 

blokverkaveling (bij rechthoekige dorpen zoals Warffum).42 Op de kwelderwallen lagen 

aaneengesloten akkercomplexen, ook wel valgen genoemd. De bewoning concentreerde zich 

voornamelijk op de kwelderboog van Warffum (figuur 14). In sommige gevallen trok men ook verder 

het binnenland in. Hier lag een vruchtbare kleigrond waarop het goed boeren was. Langs geulen en 

prielen in dit landschap ging men zich vestigen. Het wonen langs water was belangrijk om te kunnen 

overleven. Menkeweer en Onderwierum zijn twee wierdedorpen die waarschijnlijk langs een 

waterloop hebben gelegen. Deze waterloop is niet meer te zien op kaarten.  

De bewoners van de wierden achter de kwelderboog van Warffum kregen vanaf de negende 

en tiende eeuw problemen met de afwatering. Het ten zuiden gelegen Centrale Woldgebied werd in 

die tijd ontgonnen en het water uit dit gebied waterde via het Hogeland af naar de zee. Bovendien 

werd de afwatering op zee steeds lastiger, omdat de kwelderwallen hoger waren opgeslibd en de 

bewoners in de elfde eeuw zeedijken hadden aangelegd om de gecultiveerde gronden te beschermen 

tegen overstromingen.43  Met het extra water dat uit het zuiden kwam was het probleem helemaal 

groot geworden. Het Winsumerdiep is waarschijnlijk in deze periode belangrijk geworden om het 

                                                           
37 M. Schroor, Het Hoogeland: hart van de Ommelanden (Bedum: Profiel, 2009) 16. 
38 Ibidem, 19. 
39 Knottnerus, 24. 
40 M. Schroor, Het Hoogeland: hart van de Ommelanden (Bedum: Profiel, 2009) 16. 
41 B. Westerink. Middag Humsterland en Reitdiepgebied. Geraadpleegd op 06-06-2019. Beschikbaar via: 
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/12-Middag_Humsterland_en_Reitdiepgebied.html. 
42 B. Westerink. Middag Humsterland en Reitdiepgebied. Geraadpleegd op 06-06-2019. Beschikbaar via: 
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/12-Middag_Humsterland_en_Reitdiepgebied.html. 
43 A. Stienstra. ‘Onderdendam: een levende historie in de Ommelanden (deel 2)’. Zo as ’t was jaargang 20.3. 
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water te kunnen wegvoeren richting de Hunze en vervolgens op zee. Ook kon het water in deze periode 

nog richting de Fivel stromen. Later slibde deze rivier dicht, hier wordt verderop bij stilgestaan.  

 

 

2.3 Het Noordelijk Laagland: het natuurlijke landschap 
 

Achter de kwelderboog van Warffum lag lange tijd een kleilandschap, maar in een verder verleden 

heeft hier ook veen gelegen. Het is onduidelijk hoe dit natuurlijke landschap er precies uit heeft gezien 

door de tijd heen en welk landschap er lag toen de ontginningen begonnen. Dit komt waarschijnlijk 

door de vele overstromingen die dit gebied teisterden. Hierdoor is er nogal eens iets veranderd in de 

natuurlijke situatie. Hoe het natuurlijke landschap van het Noordelijk Laagland eruit heeft gezien is te 

reconstrueren aan de hand van de geomorfologische kaart, de bodemkaart en de hoogtekaart 

Nederland. Ook zijn er geologische dwarsdoorsnedes uit het DINO loket geanalyseerd. De kaarten 

worden hier één voor één besproken. Deze bevindingen zijn een aanvulling op wat onderzoekers tot 

nu toe geschreven hebben over het Noordelijk Laagland. 

 

 

 

De geomorfologische kaart laat de vormen van het aardoppervlak zien en het ontstaan van het reliëf.44 

De geomorfologische kaart van  het Noordelijk Laagland laat weinig verschillen in de bodem zien 

(figuur 15). Het overgrote deel bestaat uit een vlakte van getij-afzettingen. Deze vlakte wordt omringt 

door de kwelderboog van Warffum. Er is één kwelderwal die dieper de kern van het Laagland binnen 

                                                           
44 Wageningen University & Research 2008. 

Figuur 15: Geomorfologie van het Noordelijk Laagland. Bij gele stip ligt Onderdendam. 
(Bron: geomorfologische kaart (clickable map)) 
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dringt. Deze kwelderwal is tot stand gekomen door een natuurlijke waterloop, waarschijnlijk de Oude 

Delthe. Volgens Wiersma is dit een inversierug, ontstaan door de waterlopen die hier stroomden 

(figuur 16).45 Op deze kwelderwallen zijn wierden te vinden (rood). Ook ligt er verspreid in de vlakte 

van getij-afzettingen een enkele verhoging. Dit zijn individueel opgeworpen hoogtes om op te kunnen 

wonen. Waarschijnlijk hebben langs dit soort verhogingen waterlopen gestroomd. Er zijn ook 

afgegraven kavels te vinden. De kleigronden waren geschikt om stenen van te maken. In deze 

omgeving zijn dan ook veel steenfabrieken te vinden. Doordat deze gronden zijn  afgegraven, is niet 

meer te herkennen hoe dit eruit heeft gezien in de natuurlijke situatie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 09-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 

Figuur 16: Inversierug aangegeven. Waarschijnlijk ontstaan 
door de Oude Delthe. Kaart vervaardigd door Jeroen Wiersma. 
(Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-
verhaal/verhaal-warffum/) 
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Op de hoogtekaart is goed te zien waaraan het Noordelijk Laagland haar naam te danken heeft, het 

landschap ligt erg laag (figuur 17). De kwelderboog van Warffum is ook goed te herkennen op de 

hoogtekaart. Men ging voornamelijk hier wonen, rondom het Laagland. In het Laagland zelf is weinig 

bewoning te herkennen. Wel is te zien dat de spaarzame woonplekken op een verhoging liggen.  

Naast het duidelijke hoogteverschil tussen de kwelderboog van Warffum en het Laagland, zijn 

er ook natuurlijke waterlopen te herkennen (figuur 18). Vooral het Startenhuistermaar is erg duidelijk 

te zien in het oosten van deze kaart. Ten noorden hiervan is nog een waterloop te zien, dit is het 

Usquerdermaar. Vanuit het westen stroomt ook duidelijk een waterloop. Tegenwoordig is dit geen 

waterloop meer.  

Figuur 17: Noordelijk Laagland op hoogtekaart aangegeven. Bij de rode stip ligt 
Onderdendam. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking in GIS) 
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Hoe dit natuurlijke landschap er nou heeft uitgezien is tot op heden niet duidelijk. Er zijn een aantal 

onderzoekers die zich hiermee bezig hebben gehouden. Volgens Roeleveld was het Noordelijk 

Laagland omstreeks 2000 voor Christus een kwelderbekken. 46 Juk noemt dit gebied een secundair 

waddengebied. 47 Het was volgens hem een soort overgangsgebied tussen het echte waddengebied 

ten noorden er van en een veengebied, het Centrale Woldgebied, in het zuiden. Via geulen en prielen 

zoals de Oude Weer en de Delthe stroomde slibhoudend water het kwelderlandschap binnen.48 

Volgens Wiersma was dit gebied omstreeks 1500 voor Christus een veenlandschap bovenop een 

kleipakket en werd het omzoomd door een brede kwelderzone.49 Dit veen is waarschijnlijk door 

overstromingen al snel onder een dik pakket klei verdwenen. Volgens Roeleveld is dit veen al rond het 

begin van de jaartelling niet meer aanwezig.50 Tussen 250 en 650 na Christus werden er weer zware 

kleigronden afgezet, zo stelt Juk.51 Deze zware knipklei is waarschijnlijk in de periode daarna 

overspoeld door een verjongingsdek die de kern is gaan vormen van het Noordelijk Laagland. Op de 

bodemkaart is dit goed te zien (figuur 19).  

 

 

 

 

                                                           
46 W. Roeleveld. The Groningen Coastal Area: a study in Holocene geology and low-land physical geography, 
(VU Amsterdam: proefschrift, 1974), 51-557. 
47 T. Juk, Warffum en Breede: sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland, 
(Warffum: Stichting uitgaven Noord-Groningen, 2006), 48. 
48 Ibidem, 48. 
49 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
50W. Roeleveld. The Groningen Coastal Area: a study in Holocene geology and low-land physical geography, (VU 
Amsterdam: proefschrift, 1974), 51-557. 
51 T. Juk, Warffum en Breede: sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland, 
(Warffum: Stichting uitgaven Noord-Groningen, 2006), 48. 

Figuur 18: Uitsnede van de hoogtekaart. In het 
zwarte vlak is een oude waterloop aangegeven. 
Deze waterloop bestaat nu niet meer. (Bron: 
www.ahn.nl) 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In grote lijnen is op de bodemkaart te zien dat het Noordelijk Laagland bestaat uit verschillende 

soorten knippoldervaaggronden en knippige poldervaaggronden. Het verschil hiertussen is dat 

knippoldervaaggronden vaak bestaan uit zware knipklei, knippige poldervaaggronden zijn iets minder 

zwaar. Via het Rasquerdermaar en het Koksmaar is de zee vaak door de omliggende kwelderboog van 

Warffum doorgebroken en heeft een laag zware klei afgezet. Langs de waterlopen is de lichtere klei 

Figuur 19: Noordelijk Laagland aangegeven op bodemkaart. Bij de rode stip ligt Onderdendam. (Bron: Bodemkaart 
Arcgis Map Service; eigen bewerking) 
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afgezet, nu in gebruik als bouwland.52 De zwaardere knipkleigronden zijn in de kern van het Laagland 

te vinden. De gronden in dit kerngebied lagen laag en waren vaak erg nat en daardoor vooral te 

gebruiken als grasland. De verdere beplanting in dit gebied is niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om 

beplanting dat goed kan tegen natte omstandigheden zoals elzen, beuken en wilgen.  

 De minder zware klei is te vinden op de kwelderboog van Warffum. Deze grond was geschikter 

voor akkerbouw. In de buurt van Baflo zijn kruinige percelen te vinden op kalkarme poldervaaggronden 

die uitsluitend gebruikt werden voor akkerbouw. De kwelderwallen kennen een onderverdeling in 

lichte zavel en zware zavel. Lichte zavel is dichterbij de kust te vinden, verder naar het zuiden toe is er 

meer zware zavel. De hoeveelheid zavel bepaalt de vruchtbaarheid van de bodem. Hoe meer zavel er 

in de grond zit, hoe vruchtbaarder deze is.  

                                                           
52 M. Schroor, Wotter: waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen 1850 – 1995, (Groningen: 
REGIO-PRojekt, 1995), 15. 
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Figuur 20: Verticale dwarsdoorsnede bodem Noordelijk Laagland. (Bron: DINO loket) 
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Door het maken van een geologische dwarsdoorsnede is vast te stellen met wat voor soort 

bodemlagen we te maken hebben in het Noordelijk Laagland. Deze dwarsdoorsnede laat zien hoe de 

bodem van het Noordelijk Laagland is opgebouwd (figuur 20). De dwarsdoorsnede is gemaakt vanaf 

de Waddenzee tot net ten zuiden van Onderdendam en gaat tot tien meter diep.   

 De bodem bestaat voornamelijk uit mariene afzettingen van de Formatie van Naaldwijk, 

daterend uit het Holoceen. Deze afzettingen zijn ontstaan door overstromingen van de zee. Er zijn 

twee soorten laagpakketten in deze Formatie te onderscheiden: het Laagpakket van Wormer, afgezet 

in getijdenbekkens achter een open kust; het Laagpakket van Walcheren, ontstaan door inbraken van 

de zee achter een gesloten kust.53 Op de doorsnede is te zien dat het Laagpakket  van Walcheren het 

Noordelijk Laagland domineert. Na het ontstaan van een gesloten kust is hier dus nog eens een 

overstroming geweest. Ook is te zien dat er nog resten veen in de bodem zitten van de Formatie van 

Nieuwkoop. Op de kwelderboog van Warffum is dit niet meer te zien en ook ten zuiden van 

Onderdendam is er geen veen te vinden in de bodem.  Dieper in de bodem rond, zeven tot tien meter 

zijn er restanten van de Formatie van Nieuwkoop te zien en daaronder dekzand van de Formatie van 

Boxtel, afgezet in het midden-Pleistoceen en vroege Holoceen. Ook zijn in het Noordelijk Laagland tot 

tien meter diepte nog resten van de Formatie van  Drenthe en de Formatie van Peelo aanwezig. Deze 

glaciale afzettingen zijn tijdens het Elsterien ontstaan.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 DINO loket, formatie van Naaldwijk. Geraadpleegd op 22-07-2019. Beschikbaar via: 
https://www.dinoloket.nl/en/formatie-van-naaldwijk. 
54 DINO loket, formatie van Naaldwijk. Geraadpleegd op 22-07-2019. Beschikbaar via:  
https://www.dinoloket.nl/formatie-van-peelo.  
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2.4 Het Noordelijk Laagland: middeleeuwse ontginning en afwatering 
 

De geschiedenis van de ontginningen en afwatering van het Noordelijk Laagland is ingewikkeld. De 

ontginning is onregelmatig en de afwatering is in de loop van de eeuwen regelmatig veranderd. 

Bovendien is er nog weinig onderzoek naar verricht. Wel hebben enkele onderzoekers uitspraken 

gedaan over de ontginningen. Volgens Knottnerus is het Noordelijke Laagland, door hemzelf 

Delthelaagte genoemd, vermoedelijk al vanaf de tiende eeuw in gebruik genomen. Dit was 

tegelijkertijd met de cultivering van de omliggende kwelderboog van Warffum. Op dat moment was 

het een moerassig landschap dat in gebruik moest worden genomen door waarschijnlijk de bewoners 

van de kwelderboog.55 Knottnerus wijst hierbij op het voorkomen van namen als Stitswerderwold en 

Roodewolt. Waarbij de uitgang –wold verwijst naar een moeras. Stitswerd komt overigens voor op de 

goederenlijst van abdij Werden uit de tiende eeuw.56 Dit alles zou betekenen dat het om een 

ontginningsgebied ging dat ongeveer aansloot op de ontginning van de veenmoerassen van het 

Centrale Woldgebied. Ligtendag stelt dat de ontginning hier aan het eind van de tiende eeuw en in de 

elfde eeuw begon. Hij baseert deze datering op goederenlijsten van Fulda en Werden. Westerwijtwerd 

komt voor op een goederenlijst uit de periode van 975 tot 1000 en Lutjewolde komt voor op een lijst 

uit de periode van 1000 tot 1025.57 Deze plaatsen liggen allebei in het Centrale Woldgebied. Maar, de 

strokenverkaveling die zo typerend is voor dit soort veenontginningen, zoals dit wel te vinden is in de 

Woldstreek, ontbreekt grotendeels in het Noordelijk Laagland. Bovendien wijkt het 

verkavelingspatroon op veel plekken ook af van de onregelmatige blokverkaveling op de kwelderboog 

van Warffum.  

Aangezien de ontginningen niet lijken aan te sluiten op de ontginningen van het Centrale 

Woldgebied en van de kwelderboog, kan het zijn dat deze niet in dezelfde periode en door dezelfde 

ontginners zijn aangepakt, maar eerder in een veel latere periode en wellicht ook door andere partijen. 

Om hier een antwoord op te kunnen geven zijn met behulp van de Bonnekaart, de hoogtekaart en de 

bodemkaart de ontginningen in het Noordelijk Laagland zo goed mogelijk in kaart gebracht om 

mogelijke ontginningsblokken te kunnen reconstrueren en om iets te kunnen zeggen over de aard en 

de tijd van deze ontginningen.  

                                                           
55 O. Knottnerus. Hogeland. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/8-Hogeland.html. 
56 Oorkondenboek Groningen en Drenthe. Lijst van inkomsten der abdij Werden uit goederen in Friesland. 
Beschikbaar via: http://www.cartago.nl/nl/oorkonde/ogd0010.xml. 
57 W.A. Ligtendag, de Wolden en het water  92- 97. 
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We beginnen daarbij met de kerspelgrenzen. In het Noordelijk Laagland vormen kerspelgrenzen op 

een aantal plekken de grens van ontginningsblokken (figuur 21). De middeleeuwse kerspelen die in het 

Noordelijk Laagland lagen waren: Obergum, Ranum, Tinallinge, Baflo, Warffum, Kantens, Toornwerd, 

Middelstum en Menkeweer. De meeste kerspelen hebben een hoger deel, gelegen op een kwelderrug 

met daarop ook een wierdedorp, en een lager gedeelte dat zich enkele kilometers in het 

kwelderbekken van het Noordelijke Laagland uitstrekt. Dit wijst erop dat het kwelderbekken vanuit de 

omringende kwelderrug is ontgonnen. Een uitzondering hierop is Menkeweer dat middenin het 

kwelderbakken ligt en geen directe connectie met de omringende kwelderboog had. Wel is op de 

hoogtekaart te zien dat binnen dit kerspel enkele kleinere hoogten lagen.    

De grens van het kerspel Menkeweer wordt grotendeels gevormd door waterlopen. Een 

uitzondering hierop vormt de grens aan de westkant van het kerspel. De kerspelgrens ligt echter wel 

in het  verlengde van het ten zuiden gelegen Oude Ae. Wellicht heeft deze waterloop hier verder naar 

het noorden gestroomd en vormde de achter grens van deze kerspelen. Hoewel de kerspelgrenzen 

Figuur 21: Kerspelgrenzen weergegeven op hoogtekaart. Te zien is dat de grenzen van noordwest naar zuidoost lopen. (Bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking met GIS) 
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gedeeltelijk aantonen hoe de ontginningen zijn aangepakt, is het verkavelingspatroon binnen deze 

kerspelen erg onregelmatig en vormt het niet altijd de noordwest-zuidoostrichting die de 

kerspelgrenzen wel volgen. Dit kan betekenen dat de ontginningen  op een andere manier – en wellicht 

ook veel later dan de kerspelgrenzen zelf - tot stand zijn gekomen. Deels lijken de ontginningen van 

het kwelderbekken vanaf de hoge kwelderrug te zijn verlopen. Dat valt te zien aan de in oostelijke 

richting opstrekkende hoofdstructuurlijnen in de verkaveling. Anderzijds zien we ook 

ontginningspatronen die een noord-zuidrichting hebben en als ontginningsbasis een kronkelende 

natuurlijke waterloop hebben gehad (figuur 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Ontginningsrichtingen. De zwarte pijlen tonen de ontginningsrichting in hoofdlijnen aan. 
De blauwe pijlen laten zien dat er ook vanaf natuurlijke waterlopen ontgonnen is. (Bron: 
www.topotijdreis.nl; eigen bewerking) 
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Het kerspel Warffum had het grootste aandeel in het Noordelijk Laagland. Bovendien vormt het 

kerspel volgens de huidige inzichten de centrale kern van dit gebied. Om die reden zullen we de 

ontginningen hier meer gedetailleerd gaan bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De westelijke grens van het kerspel volgt al dan niet natuurlijke waterlopen zoals de Oude Weer. De 

oostelijke grens volgt de loop van de Oude Delthe. In het noorden is de zeedijk de grens en in het 

zuiden een deel van het Rasquerdermaar, die overgaat in het Warffumermaar. In het zuiden loopt de 

kerspel in een punt bij Menkeweer, bij de Scheeftil. Hier komen het Warffumermaar en de Oude Delthe 

Figuur 23: Het kerspel Warffum. Het kerspel loopt ver naar het zuiden door. 
Bij de punt in het zuiden ligt de Scheeftil. (Bron: www.topotijdreis; eigen 
bewerking met GIS) 
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dan ook samen (figuur 23). De ontginningsblokken zijn lastig vast te stellen in het kerspel Warffum. Op 

de Bonnekaart oogt de verkaveling rommelig. Wel is op grote lijnen te zeggen dat hoe zuidelijker je 

komt, hoe regelmatiger de verkaveling wordt (figuur 23). 

Voordat de ontginningen in het kerspel Warffum besproken worden, is er een ander opvallend 

element dat eerst besproken dient te worden. Daarmee wordt een uitstapje gemaakt naar de 

afwatering van het Noordelijk Laagland, dat wil zeggen naar de drie waterlopen in het kerspel van 

Warffum die een stuk evenwijdig aan elkaar lopen om vervolgens op dezelfde hoogte om te buigen 

naar het noordwesten. Het zijn van west naar oost: de Oude Weer, het Warffumermaar en de Oude 

Delthe (figuur 24). Duidelijk is dat dit niet natuurlijk kan zijn en dat dit dus bewust zo door de mens 

moet zijn aangelegd ten behoeve van de systematische afvoer van oppervlakte water en mogelijk ook 

voor de begrenzing van diverse bestuurlijk-administratieve eenheden.  

 

 

 

Van de afwatering in dit gebied is het volgende bekend. De Oude Delthe is mogelijk vergraven om meer 

water af te voeren dat uit het oosten kwam. Toen de Fivel dichtslibde moest het water richting het 

westen, naar de Hunze afwateren. Er werden waterlopen gegraven die aansloten op de Oude Delthe. 

Deze situatie deed zich waarschijnlijk voor in de twaalfde eeuw.58 Naast het extra water dat uit het 

oosten kwam ontstond op den duur ook nog een ander probleem in dit gebied. Het water kon niet 

meer naar het noorden stromen door het hoger opslibben van de kwelderboog. In de tweede helft van 

de veertiende eeuw is de waterrichting daarom verlegd van het noorden naar het zuiden.59  

                                                           
58 J. van den Broek, Transformatie II, 6.  
59 O. Knottnerus, Fivelboezem: de erfenis van een verdwenen rivier, (Bedum: Profiel, 2005), 51.  

Figuur 24: Op de Bonnekaart is te zien dat er drie waterlopen evenwijdig aan elkaar 
lopen. van west naar oost: Oude Weer, Warffumermaar en Oude Delthe. Ook op dezelfde 
hoogte buigen deze waterlopen af richting het noordwesten. (Bron: eigen bewerking met 
GIS) 
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De waterlopen die door het Noordelijk Laagland stroomden gingen nu afstromen op het ten zuiden 

gelegen Winsumerdiep dat het water richting de Hunze leidde en vervolgens naar zee. 

Het verkavelingspatroon paste zich aan aan deze waterlopen, dit betekent dat de waterlopen 

er al waren voordat de ontginningen begonnen zijn. De verkavelingspatronen in het kerspel van 

Warffum worden van noord naar zuid besproken, dit omdat er grote verschillen te zien zijn in deze 

patronen die ons wellicht meer kunnen vertellen over de volgorde en het karakter van de 

ontginningen.  

De ontginningsblokken zijn aan de hand van de Bonnekaart niet altijd even makkelijk te 

herkennen of te verklaren. De hoogtekaart kan helpen om deze ontginningsblokken beter te 

reconstrueren. Vaak werd vanaf een hoogte of juist vanaf het water begonnen met ontginningen. Op 

de hoogtekaart is bijvoorbeeld te zien dat er een hoge rug ligt die loopt vanaf Warffum richting het 

zuiden. Aan weerszijden ligt een laaggelegen gebied (figuur 25). Te zien is dat de verkaveling net ten 

zuiden van Warffum deze hoogteverschillen volgt. Het Warffumerklooster ligt overigens ook op deze 

hoogte. Volgens Wiersma is deze hoogte een inversierug.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 

Figuur 25: De inversierug is op de hoogtekaart duidelijk 
te zien. (Bron: AHN.nl; eigen bewerking) 
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Een inversierug ontstaat doordat waterlopen zand meevoeren uit de Waddenzee. In dit geval zijn het 

waarschijnlijk de Oude Delthe en het Warffumermaar die zand hebben aangevoerd. Het zand wordt 

afgezet in en naast de bedding en na ontginning en ontwatering daalt dit zandige gedeelte veel minder 

sterk dan de kleiiger omgeving. Langs het uiteinde van deze inversierug stroomde vroeger en 

natuurlijke waterloop. In dit gebied is de verkaveling erg rommelig (figuur 26). Het zou goed kunnen 

dat hier een soort lagune is geweest. Veel natuurlijke geulen en prielen stroomden waarschijnlijk vanaf 

het noordwesten richting dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de Oude Weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten zuiden van deze waterloop wordt de verkaveling regelmatiger en zijn er ontginningsblokken beter 

te herkennen. Wanneer we dan kijken naar een kaart die is opgesteld door Wiersma, kan gezegd 

worden dat hier ook een gebied begon dat  in de vroege Middeleeuwen is ingepolderd (figuur 27).61 

Mogelijk hebben hier eerst veenontginningen plaatsgevonden en daardoor is het gebied lager komen 

te liggen en is er een kleipakket afgezet.62 Deze polder zou precies op de plek beginnen waar ooit de 

waterloop gestroomd heeft waar hierboven over gesproken is en ten zuiden van de inversierug te zien 

is.  

 

 

                                                           
61 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
62 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
 

Figuur 26: Zeer onregelmatig verkavelingspatroon op de plek waar ooit een waterloop 
gestroomd heeft van west naar oost. (Bron: hisgis.nl) 
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Er is hier dus mogelijk sprake geweest van Middeleeuwse inpoldering. Het landschap hier moest 

kennelijk op het water terug gewonnen worden. Aangezien dit het laagste punt is van het Noordelijk 

Laagland en het tussen de hoogte van de kwelderboog en het hoogveencomplex in lag en dus veel 

water kreeg te verwerken, is het inderdaad goed mogelijk dat dit gebied heel vaak overstroomde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27: Landschappelijke indeling van het kerspel Warffum volgens Jeroen Wiersma. Het groene vlak 
is de Middeleeuwse polder. (Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/) 
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Op de bodemkaart is te zien dat dit zuidelijke deel van het kerspel Warffum en de kern van het 

Noordelijk Laagland bedekt is onder een pakket zware knipklei (figuur 28). Deze gronden waren veel 

lastiger te bewerken dan de lichtere kleigronden in het noorden en de zanderige gronden van de 

kwelderwallen. Wiersma geeft ook de bodem schematisch weer (figuur 29). Kijkend naar de bodem 

kan dus ook worden gesteld dat dit gebied minder geliefd was in de tijd van de eerste ontginningen en 

zullen deze pas veel later ingepolderd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 28: De bodemkaart van het kerspel 
Warffum. Richting het zuiden wordt de klei 
steeds zwaarder. Er ligt knipklei in het 
zuidelijke gedeelte van het kerspel. (Bron: 
Arcgis Map Service; eigen bewerking) 
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Figuur 29: Bodemkaart volgens Jeroen Wiersma. In het zuiden is te zien dat er knipklei 
voorkomt. (Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/) 
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Op de Bonnekaart zijn er een aantal ontginningsblokken te herkennen in het uiterste puntje van het 

kerspel Warffum (figuur 13). In elk ontginningsblok ligt een boerderij. Deze hebben 

hoogstwaarschijnlijk te maken met de ontginningen. Kijkend naar de bodemkaart, de  hoogtekaart en 

de kaart van Wiersma waarin hij dit gebied ‘middeleeuwse polder’ noemt, kan het zijn dat dit gebied 

later is ontgonnen dan het noordelijke gedeelte van het kerspel. Mogelijk trok men op tot aan een 

natuurlijke grens, een oude geul. Daaronder lag zulke zware knipklei, dat het niet geschikt was voor 

akkerbouw en aanvankelijk kennelijk ook niet voor veeteelt, omdat de omstandigheden hier te nat 

waren. Bovendien waren er waarschijnlijk grote problemen met afwatering in dit gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water uit het Noordelijk Laagland stroomde in de natuurlijke situatie via veel geulen en prielen 

naar het noorden, richting de  Waddenzee. De kwelderboog van Warffum ging dit proces steeds verder 

bemoeilijken. De rug slibde namelijk steeds hoger op, waardoor afwatering richting het noorden erg 

lastig werd. In ongeveer dezelfde tijd, rond 900 na Christus, waren de ontginningen in het ten zuiden 

gelegen Centrale Woldgebied ook al grootschalig begonnen. Er kwam toen veel water vrij dat 

gedeeltelijk via het Noordelijk Laagland richting de Noordzee stroomde. Waterlopen van het Laagland 

werden rechtgetrokken of nieuw gegraven om meer water af te kunnen voeren.63 Al snel bleek dit niet 

voldoende en is de afwateringsrichting naar het zuiden gegaan, een enorme verandering die ook ruzie 

tot gevolg heeft gehad. Er moesten hiertoe dwarssloten worden gegraven vanuit het oosten naar het 

                                                           
63 J. Kooper. het waterstaatsverleden van de provincie Groningen, (Groningen: Wolters, 1939), 42. 

Figuur 30: Mogelijke ontginningsblokken in het zuiden 
van kerspel Warffum weergegeven met rode lijnen. 
(Bron: www.topotijdreis.nl; eigen bewerking) 
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westen. Deze dwarssloten werden aangesloten op de Oude Delthe. Hiermee werd deze waterloop zeer 

belangrijk. Naast deze waterloop werd ook de afwatering van het Warffumermaar verlegd naar het 

zuiden. Alle waterlopen kwamen samen en stroomden via Onderdendam richting het westen via het 

Winsumerdiep naar de Hunze en vervolgens naar de zee.  

Het hoogteverschil en de verschillen in bodemsoorten tussen de kwelderwallen, de inversierug 

en de kern van het Noordelijk Laagland hebben gezorgd voor een verschil in ontginningen. In het 

noorden is de verkaveling kleinschaliger en onregelmatiger dan in het zuiden. In het zuiden is het 

gebied veel lager gelegen en is er zware knipklei te vinden. Deze omstandigheden waren niet geschikt 

voor landbouw en veeteelt. Daar bovenop kwam nog een keer de verandering van afwateringsrichting 

vanaf de veertiende eeuw. Er kwam extra veel water langs dit knipkleigebied toen de 

afwateringsrichting naar het zuiden ging in plaats van het noorden. Dit maakte dit gebied ook nog eens 

erg gevoelig voor overstromingen. Het verschil in verkavelingspatronen en ontginningsblokken daarbij 

opgeteld, kan betekenen dat dit gebied lange tijd een laaggelegen en zeer natte wildernis is gebleven 

die pas in een (veel) later stadium ontgonnen is. Ook de grote hoeveelheden kloostergoederen en 

uithoven in dit gebied zijn een reden om aan te nemen dat we hier te maken hebben met een 

restontginningsgebied. In de volgende paragraaf worden de kloostergoederen en uithoven in kaart 

gebracht.  
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2.5 Het Noordelijk Laagland: de invloed van de kloosters 
 

Kloostergoederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend in het vroegere Noordelijk Laagland is de ruime aanwezigheid van kloostergoederen (figuur 

31). Bijna het hele Noordelijk Laagland is in bezit geweest van kloosters. Vanaf de dertiende eeuw 

gingen zij zich vestigen in Groningen.64 Zij namen onder meer veel ouder grootgrondbezit van de Abdij 

van Werden over. De missionaris Liudger die door Karel de Grote was gestuurd naar Groningen om de 

bevolking te kerstenen had Abdij van Werden gesticht.65 Al in de negende eeuw had deze abdij 

grondbezit in Groningen. Dit grondbezit lag voornamelijk op de kwelderboog van Warffum. Obergum, 

Ranum, Baflo, Warffum, Wadwerd, Stitswerd, Rottum, Toornwerd en Middelstum komen allemaal 

                                                           
64 O. Knottnerus. ‘Hogeland’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/8-Hogeland.html. 
65 C. Tromp. Groninger kloosters, (Assen: Van Gorcum, 1989), 3.  

Figuur 31: Kloostergoederen weergegeven op kadasterkaart. Oranje: klooster van Warffum, blauw: 
klooster van Rottum, roze: klooster van Yesse, bruin: klooster van Thesinge. (Bron: www.hisgis.nl) 
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voor in de goederenlijst van Werden uit de tiende eeuw.66 De goederenlijst toont geen goederen in de 

kern van het Noordelijk Laagland. Wel komt Tinallinge in geen enkele goederenlijst van de elfde eeuw 

voor.67 Mogelijk kwam dit omdat dit wierdedorp iets verder van de kwelderboog van Warffum af. De 

kloosters Warffum, Yesse en Rottum namen dit grondbezit in de dertiende eeuw over. Opvallend is 

dat zij ook grondbezit verkregen achter de kwelderboog, in het Noordelijk Laagland.  

Door het ontbreken van centraal gezag in Groningen in de dertiende eeuw konden de kloosters 

veel macht krijgen. Zij gingen een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding. Bekend is dat zij 

hielpen met het aanleggen van dijken en zij waren ook verantwoordelijk voor het oprichten van drie 

grote zijlvesten: het Aduarderzijlvest, het Winsumerzijlvest en het Generale Zijlvest der drie 

Delfzijlen.68 Deze zijlvesten werden geleid door kloostergeestelijken. Het Winsumerzijlvest was het 

belangrijkst in het Noordelijk Laagland. De hofmeester van de uithof Roodeschool van het klooster 

Aduard had de leiding over dit zijlvest.  

Het Noordelijk Laagland kende veel afwateringsproblemen in de tijdsperiode dat de kloosters 

hier grondbezit verkregen. De kwelderboog van Warffum slibde steeds hoger op, waardoor afwatering 

naar het noorden bemoeilijkt werd. In de veertiende en vijftiende eeuw werden er verschillende maren 

ten oosten van het Noordelijk Laagland en de kwelderboog van Warffum aangesloten op de Oude 

Delthe, omdat zij hun water niet meer kwijt konden op de dichtslibbende Fivel. Het 

Uithuizermeedstermaar, Epperhuistermaar en Startenhuistermaar werden naar het westen geleid. De 

Oude Delthe was inmiddels al gaan afwateren naar het zuiden op het Winsumerdiep. Door deze 

veranderingen in afwateringsrichting werd het Winsumerdiep een belangrijke schakel in het 

afwateringssysteem van een groot gebied. 69 Dit was natuurlijk heel erg interessant voor de kloosters. 

Waarschijnlijk hebben zij dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de cultivering van de wildernis in het 

Noordelijk Laagland.70 De gronden hier waren pas geschikt als de afwatering goed geregeld was. De 

gronden waren waarschijnlijk te nat om in gebruik te nemen gedurende de ontginningen in de tiende 

eeuw en bleven vaak ‘over’. Kloosters konden deze gronden in de dertiende eeuw in gebruik nemen. 

Gezien de enorme hoeveelheid kloostergoederen is het dus aan te nemen dat het Noordelijk Laagland 

pas in de dertiende en veertiende eeuw grootschalig ontgonnen is.  

 

                                                           
66 Künzel e.a.  1989, uit Ligtendag: de Wolden en het Water, 58 – 79. 
67 Künzel e.a.  1989, uit Ligtendag: de Wolden en het Water, 58 – 79. 
68 M. Schroor. Wotter: waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen 1850 – 1995, (Groningen: 
REGIO-PRojekt, 1995), 30. 
69 Ibidem, 33. 
70 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
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De grenzen van deze kloostergoederen zijn vaak bepaald door natuurlijke grenzen in het landschap 

zoals waterlopen. Dat is bij de kloostergoederen van Warffum ook vaak zo maar er zijn ook andere 

factoren geweest die de loop van de grenzen bepaald moet hebben. Opvallend is ook dat veel 

kloostergoederen langs het water liggen. Voornamelijk rondom het rechte stuk van de Oude Delthe en 

het Warffumermaar heeft het klooster van Warffum veel grondbezit (figuur 32). Dit heeft 

waarschijnlijk alles te maken met de afwatering.  Het zou kunnen zijn dat het klooster gezorgd heeft 

voor het recht trekken van de Oude Delthe voor de afwatering en het Warffumermaar voor de 

trekvaart. De trekvaart werd immers belangrijk om de producten van de voorwerken af te kunnen 

zetten op de Groninger markt om geld te 

verdienen. Los van het aaneengesloten 

kloostergoederencomplex had Warffum ook nog 

wat losgelegen stukken grond. Zo hadden zij 

bijvoorbeeld grondbezit in ‘de vennen’ van 

Tinallinge. Vennen zijn natte graslanden. 

Klaarblijkelijk heeft het klooster deze gronden 

verkregen en vervolgens ontwaterd en 

ontgonnen. Hier lijken de kloostergoederen in 

een cirkel te liggen om een ontginningsblok heen 

die kennelijk al in gebruik genomen was (figuur 

Figuur 32: Kloostergoederen weergegeven op Bonnekaart. Het klooster Warffum (oranje) heeft  
veel grondbezit langs de Oude Delthe en langs het Warffumermaar. (Bron: www.hisgis.nl) 

Figuur 33: Kloostergoederen van Warffum liggen om een 
ontginningsblok heen. Mogelijk was deze grond al in handen 
van boeren. (Bron: www.hisgis.nl) 
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33). Mogelijk woonden hier rijke(re) boeren van wie deze grond was. Rondom de wierde van Tinallinge 

heeft Warffum ook nog grondbezit. Deze grond hebben zij waarschijnlijk overgenomen van de Abdij 

van Werden. De losse stukken grondbezit lijken willekeurig, maar wanneer je een vergelijking maakt 

met de Bonnekaart, dan is te zien dat er in de buurt van zo’n grond vaak een til over het water ligt of 

het ligt bij een bocht in een waterloop. Al het grondbezit van het klooster van Warffum lijkt aan 

waterlopen te grenzen. Dit zegt iets over hun rol die zij hebben gespeeld in de afwatering in dit gebied.  

Het klooster Yesse is het enige klooster dat grond heeft langs het Warffumermaar dat op het 

Winsumerdiep afwatert. De grenzen van het kloosterbezit volgen de grenzen van het kerspel van 

Menkeweer (figuur 34). Ook hebben ze kloosterbezit in het oosten van de kerspelen Tinallinge, Ranum 

en Obergum. Deze goederen komen ook allemaal al voor in het goederenregister van abdij van 

Werden. Mogelijk hebben zij dit dus overgenomen en hebben ze de gronden in het kerspel Menkeweer 

zelf verworven. Waarschijnlijk is dit gebied heel lang een onontgonnen restwildernis geweest die in de 

periode van Werden nog niet in cultuur gebracht is. Menkeweer komt in ieder geval niet voor op hun 

goederenlijst. Yesse had kennelijk wel interesse om deze grond in gebruik te nemen. Zoals we hebben 

gezien zal dit te maken hebben met het belang van afwatering hier.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 34: Kloostergoederen van het klooster Yesse (roze) aangegeven op Bonnekaart. 
(Bron: www.hisgis.nl) 
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Het klooster Rottum had een groot en aaneengesloten goederencomplex rondom het wierdedorp 

Rottum. Dit bezit overdekt vrijwel geheel in het kerspel Rottum. Daarnaast heeft het klooster nog een 

klein stukje grond in het kerspel Stitswerd, bij Stitswerderwold. De naam zegt al dat het hier ging om 

een laaggelegen gebied. Verder naar het zuiden en dichterbij Onderdendam is er nog meer 

kloosterbezit, in het uiterste puntje van het kerspel van Kantens. Het grondbezit volgt hier weer de 

grenzen van het kerspel, wat vaak natuurlijke of gegraven waterlopen waren.  De kloostergoederen 

van Yesse, Warffum en Rottum komen bij de Scheeftil bij Menkeweer samen in een punt (figuur 35 en 

afbeelding 7). Dit punt is een belangrijk punt in waterstaatkundig opzicht. Hier komen namelijk het 

Warffumermaar, de Oude Delthe en de Menkeweerstertocht samen. Zij wateren vervolgens samen af 

langs een waterloop die nu Warffumermaar heet op het Winsumerdiep om vervolgens naar de Hunze 

te stromen.  De Scheeftil lag tevens op een ontmoetingspunt van drie grote complexen van 

kloostergoederen, opnieuw een aanwijzing dat waterstaat, ontginning en kloosters in dit gebied een 

nauwe onderlinge relatie met elkaar hadden.  

 

 

 

Figuur 35: De kloostergoederen van Yesse, Warffum en Rottum komen samen bij de 
Scheeftil ter hoogte van Menkeweer (in zwarte cirkel). (Bron: www.hisgis.nl) 
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2.6 Voorwerken  
 

Om het grondbezit toe te eigenen, te beheren en ook de waterhuishouding te reguleren hebben de 

bovengenoemde kloosters in het Noordelijk Laagland diverse voorwerken gesticht. Dit waren  grote 

boerderijen waar lekenbroeders werkten op het land en producten leverden aan het 

moederklooster.71 Welke voorwerken dit precies waren en waar deze precies gelegen hebben, is niet 

exact te achterhalen. Veel voorwerken in het Noordelijk Laagland worden in literatuur niet genoemd.  

Op een kaart is aangegeven welke voorwerken er met zekerheid en welke voorwerken er 

mogelijk in het Noordelijk Laagland te vinden zijn. Een stelling van Knottnerus is hierbij gebruikt. Hij 

stelt dat wanneer er twee boerderijen aanwezig zijn, je er van uit kunt gaan dat het gaat om een 

voormalig voorwerk. 72 Om te kunnen bepalen wat voor invloed voorwerken hebben gehad op dit 

gebied, wordt gekeken naar de ligging en naar de mogelijke functie van de voorwerken.  

Veel voorwerken waren in de zeventiende eeuw nog grote boerderijen, zoals te zien is op de 

kaart van Pieter Geerdts (figuur 36). Hij was schoolmeester in Warffum en heeft in 1683 een kaart 

gemaakt met daarop aangegeven verschillende boerderijen ten zuiden van Warffum, in het in dit 

                                                           
71 C. Tromp. Groninger Kloosters, (Assen: Van Gorcum, 1989), 3.  
72 O. Knottnerus stelt in een mail dat wanneer je te maken hebt met twee boerderijen, het zeer waarschijnlijk 
ooit een voorwerk is geweest. 

Afbeelding 7: De Scheeftil tegenwoordig. Het Warffumermar en de Oude Delthe komen hier samen. Foto genomen in 
noordelijke richting. (Bron: Google Maps) 
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onderzoek genoemde Noordelijk Laagland.73 Door te kijken naar de Bonnekaart, hoogtekaart en deze 

kaart van Geerdts, wordt er een reconstructie gemaakt van de voorwerken in dit gebied. Het feit dat 

er veel voorwerken die hier op een kaart zijn weergegeven in het Noordelijk Laagland niet in de 

literatuur is genoemd, wil namelijk niet zeggen dat er ook inderdaad weinig voorwerken hebben 

gelegen.  

 

 

 

                                                           
73 Pieter Geerdts, Kaart van Warffum en Breede vervaardigd in 1683. Uit de Groninger Archieven. Hier terug te 
vinden in de bijlage. Ook te raadplegen via: http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/fc8930d7-f5ba-4984-
7379-560c4f1faeb3/media/fa7a3957-9a66-b9a0-eb9a-c11220365eab. 

Figuur 36: Kaart van Pieter Geerdts uit 1683. een groter exemplaar is bijgevoegd als bijlage. (Bron: Beeldbank Groningen). 
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Figuur 37: Voorwerken gelegen in het Noordelijk Laagland weergegeven op TMK 1850 kaart. Rood zijn mogelijke 
voorwerken. In het zwart de boerderijen die met zekerheid voorwerken zijn geweest. (Bron: TMK 1850 kaart; eigen 
bewerking) 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Voorwerk 
1 Roodewolt 
2 Barghuis 
3 Zuidwenda 
4 Betlehem 
5 Hoysmaheerd 
6 Bijlven 
7 Zuiderhorn 
8 Hunningeheerd 
9 Zuiderweide 

10 Westerhorn 

Figuur 38: Voorwerken gelegen in het Noordelijk Laagland weergegeven op bodemkaart. Rood zijn mogelijke 
voorwerken. In het zwart de boerderijen die met zekerheid voorwerken zijn geweest. (Bron: Arcgis Map Service; 
eigen bewerking) 
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1. Roodewolt 

Een van de bekendste voorwerken in de omgeving van Onderdendam, is het voorwerk Roodewolt 

(afbeelding 8) Het was een voorwerk van klooster Yesse.74 Dit klooster had het hele grondgebied van 

Menkeweer in bezit. Roodewolt betekent ‘gerooide wildernis’. Dit wijst op de functie van het 

voorwerk. Het voorwerk werd hier aanvankelijk gesticht te midden van een wildernis. (Zie afbeelding 

9 voor een verwijzing naar veen). Het voorwerk heeft er voor gezorgd dat een groot grondgebied in de 

omgeving van Onderdendam ontgonnen is. Voor de ontwikkeling van Onderdendam is dit dan ook 

mogelijk één van de belangrijkste voorwerken geweest. Klooster Yesse lag ver weg van dit voorwerk, 

het klooster lag in de buurt van Haren en had hier dan ook het meeste grondbezit. Het gebied rondom 

Onderdendam vormt hierop de uitzondering. Kennelijk was het klooster geïnteresseerd in dit gebied, 

hoewel het best een eindje weg was van het eigen klooster en corpuslanden. Economisch gezien was 

dit gebied van groot belang. Wanneer de afwatering goed geregeld kon worden, kwam er vruchtbaar 

grondgebied ter beschikking voor landbouw en veeteelt. Klooster Yesse zag in dit gebied waarschijnlijk 

grote kansen om veel geld te verdienen. Gezien de lage ligging van dit gebied zullen de bewoners van 

het voorwerk zich voornamelijk bezig hebben gehouden met veeteelt (figuur 39) 

 

 

 

                                                           
74 A. Bos. Yesse door de eeuwen heen, (Haren: Uitgeverij Boomker / Uitgeverij Knoop, 2004). 

Afbeelding 8: Voorwerk Roodewolt in de bosjes. Foto genomen vanaf de Vennenweg. (Bron: eigen foto) 
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Afbeelding 9: Dit bord hangt bij de entree tot 
Roodewolt. Momenteel wonen er twee boeren in dit 
voormalige voorwerk. (Bron: eigen foto) 

Figuur 39: Ligging Roodewolt op hoogtekaart (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking met GIS) 
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2. Barghuis  

Barghuis was een voorwerk van het klooster Rottum. Al in 1000 komt dit voorwerk voor op de 

goederenlijst van abdij Werden.75 Opvallend is de ligging in een laaggelegen gebied (figuur 40). 

Mogelijk wijst dit op een rol die het voorwerk gespeeld heeft bij het afgraven van klei voor het maken 

van stenen. Verderop zien we dat ook bij het voorwerk Betlehem een zelfde soort situatie te vinden is 

op de hoogtekaart.  

 

 

 

3. Zuidwenda 

                                                           
75  OGD 10. Zie ook J. van den Broek, Groningen, een stad apart: over het verleden van een eigenzinnige stad 
(1000-1600), Groningen 2007, p. 220. 

Figuur 40: Voorwerk Barghuis weergegeven op uitsnede van de hoogtekaart Nederland (bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking) 

Figuur 41: Barghuis in zwarte cirkel aangegeven op Bonnekaart. (Bron: www.topotijdreis.nl) 
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Zuidwenda was een voorwerk van Warffum. Hoewel niet genoemd in de literatuur, meent Knottnerus 

toch dat dit een voorwerk is geweest.76 Het voorwerk lag op een verhoging en vanuit hier is 

waarschijnlijk de rest van de kleigronden in gebruik genomen. Zuidwenda verwijst volgens Holtman 

naar een dijk die langs de Delthe van Onderdendam naar Zuidwenda lag om een meander van deze 

waterloop af te dammen (figuur 42). Dit zou ten behoeve zijn van een borg, Barghuis, die hier ten 

zuiden van ligt.77 Het voorwerk Zuidwenda heeft vrijwel zeker een rol gespeeld in het verbeteren van 

de afwatering van het gebied ten noorden van Onderdendam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 O. Knottnerus verwees mij naar zijn wikipagina ‘kloosters in Groningen’ en mailde aanvullend te weten dat 
Zuidwenda een voorwerk is geweest.  
77  M.A. Holtman. Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden, (Uithuizen: Bakker’s Drukkerij 
/Uitgeverij, 2002), 85, 175. 

Figuur 42:  Voorwerk Zuidwenda en Barghuis weergegeven op uitsnede van de 
hoogtekaart Nederland. In het zwarte vierkant de dijk. (bron: www.ahn.nl; eigen 
bewerking) 
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4. Betlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betlehem was een voorwerk van het klooster Rottum.78 Hier woonden alleen vrouwen.79 Veel is er 

over de functie van dit voorwerk niet geschreven. Waarschijnlijk heeft dit voorwerk een groot 

oppervlakte grond onderhouden, tot aan de Oude Delthe. De agrarische functie van dit voorwerk was 

waarschijnlijk voornamelijk veeteelt, tot in de zestiende eeuw hield men koeien. 80 Op de hoogtekaart 

is te zien dat het voorwerk in een opvallende laagte lag (figuur 44). Op de bodemkaart is te zien dat 

hier een gebied met kalkarme nesvaaggronden ligt (figuur 43). Dat betekent dat er vaak hoge 

waterstanden waren. Nesvaaggronden zijn te vinden in laaggelegen gebieden in jonge zeekleipolders. 

                                                           
78 E.H. Roelfsema. De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen, (Groningen: Wolters, 1928), 5.  
79 C. Tromp. Groninger kloosters, (Assen: Van Gorcum, 1989), 21. 
80 Ibidem, 22. 

Figuur 43: voorwerk Betlehem weergegeven op bodemkaart. Te zien is dat ten zuiden van het voorwerk een afgeticheld 
gebied ligt. (Bron: bodemkaart; eigen bewerking) 

Figuur 44: voorwerk Betlehem weergegeven op hoogtekaart Nederland. Hierop is duidelijk te zien dat er 
inderadaad grond is afgegraven. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking) 
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Betlehem zal een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontginnen van dit natte en lage gebied dat 

vervolgens vooral geschikt was voor veeteelt. Een mogelijkheid is ook dat het voorwerk iets te maken 

heeft gehad met het afgraven van de kleigronden voor het maken van stenen. Dit zagen we ook al bij 

het voorwerk Barghuis.  

 

 

5. Hoysmaheerd 

Hoysmaheerd was een voorwerk van het klooster van Warffum.81 Dit voorwerk ligt op de kwelderboog 

van Warffum en niet direct in het Noordelijk Laagland. Daarom wordt hier verder niet bij stilgestaan.   

 

 

6. Bijlven 

Het is goed mogelijk dat Bijlven ook ooit een voorwerk is geweest van het klooster Warffum. Het ligt 

dichtbij de Haantil, op de plek waar het Rasquerdermaar en het Warfffumermaar samenkomen. De 

rationele verkaveling er omheen wijst op landmeterswerk van de lekenbroeders. Bovendien ligt BIjlven 

op kloostergoederenbezit van Warffum. Op de bodemkaart is te zien dat dit voorwerk ooit midden in 

het kwelderbekken van het Noordelijk Laagland moet hebben gelegen (figuur 45). De agrarische 

functie van dit voorwerk zal dan ook voornamelijk veeteelt zijn geweest.  

 

 

                                                           
81 C. Tromp. Groninger kloosters, (Assen: Van Gorcum, 1989), 69. 

Figuur 45: Bijlven aangegeven op de bodemkaart met nummer 6. (Bron: Arcgis Map 
Service; eigen bewerking met GIS) 
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Afbeelding 10: Foto van mogelijk voorwerk Bijlven. (Bron: 
eigen foto) 

 

Op de kaart van Geerdts wordt Bijlven ook aangegeven (figuur 46). Geerdts tekent een boerderij op 

deze plek. Er loopt een pad vanaf het Warffumermaar naar deze boerderij. Mogelijk was het in de 

zeventiende eeuw een belangrijke plek langs de scheepvaartroute over het Warffumermaar.  

In 1832 wordt deze plek, net als de omliggende omgeving aangeduid met ‘Zuiderhorn’. Dit is 

mogelijk ook ooit een voorwerk geweest en ligt net ten noorden van Bijlven. In 1832 is Bijlven in 

gebruik als boerderij met zowel akkerbouw als veeteelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 46: Mogelijk voorwerk Bijlven op kaart van Pieter Geerdts uit 
1683. (bron: Beeldbank Groningen)  
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7.  Zuiderhorn  

 

 

Figuur 47: mogelijke voorwerken weergegeven op bodemkaart. 6: Bijlven, 7: Zuiderhorn, 8: Hunningeheerd, 9: Zuiderweide. 
(Bron: bodemkaart Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

Figuur 48: mogelijke voorwerken weergegeven op hoogtekaart Nederland. 6: Bijlven, 7: Zuiderhorn, 8: Hunningeheerd, 9: 
Zuiderweide. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking) 
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Zuiderhorn is misschien ook een voorwerk geweest. Samen met Zuiderweide en Hunningeheerd, ligt 

Zuiderhorn op de grens van en jong overstromingsgebied (figuur 47 en 48) Het voorvoegsel –zuid bij 

deze voorwerken verwijst naar de ligging ten zuiden van het Warffumerklooster. Mogelijk lag hier de 

zuidelijke grens van een ontginningsblok. Ten zuiden van dit voorwerk is de verkaveling bovendien 

rationeler, wat ook wijst op een mogelijke grens. 

 Op de hoogtekaart is te zien dat Zuiderhorn, samen met twee mogelijk andere voorwerken op 

een hoogte lagen, tussen twee laagtes in (figuur 48). Zuiderhorn heeft dus waarschijnlijk een rol 

gespeeld in het ontginnen van deze laagtes en heeft daarom mogelijk vooral een agrarische functie 

gehad op het gebied van veeteelt.   

 Op de kaart van Geerdts wordt Zuiderhorn aangegeven als Harkemaheert (figuur 49). De 

eigenaar was Boele Cornellis. –Heert duidt op een grote boerderij. In de zeventiende eeuw was het 

kennelijk nog steeds een boerderij van belang in deze regio. De functie zal ook toen nog voornamelijk 

agrarisch zijn geweest.  

 

 

 

 

 

Figuur 49: Harkemaheert (Zuiderhorn) ingetekend door Pieter Geerdts in 1683. (Bron: Beeldbank 
Groningen)  
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8. Hunningeheert   

 

 

 

Ten westen van het Warffumermaar ligt een boerderij die vroeger mogelijk een voorwerk is geweest 

van het klooster Warffum. De oorspronkelijke naam van dit voorwerk is niet bekend. Op de kaart van 

Pieter Geerdts is het voorwerk aangegeven als Hunningeheert (figuur 50). In de zeventiende eeuw was 

het kennelijk een boerderij met veel grondbezit. Een andere aanwijzing dat deze heert ooit voorwerk 

is geweest is dat het op kloostergoed ligt van het klooster van Warffum. Bovendien lag de boerderij op 

een heel belangrijke plek, op een locatie waar mogelijk ooit een rivier gestroomd heeft en tussen het 

Warffumermaar en de Oude Weer in (Figuur 51). Als we inderdaad te maken hebben met een 

voorwerk, heeft deze een grote rol gespeeld bij de ontginningen in een gebied dat vaak overstroomde. 

Naast het ontginnen van de gronden zal Hunningaheert ook een rol hebben gespeeld bij de afwatering 

van dit gebied, het ligt dichtbij de Bieuwketil. Verder is er over dit mogelijke voorwerk weinig bekend. 

Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden of het hier inderdaad om een voorwerk is gegaan. De 

mogelijkheid bestaat ook dat deze boerderij in latere tijden pas van groter belang werd.  

 

 

 

 

Figuur 50: Hunningeheert ingetekend door Pieter Geerdts in 1683. (Bron: Beeldbank Groningen)  
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9. Zuiderweide  

Zuiderweide komt nergens in de literatuur voor als voorwerk. De reden dat Zuiderweide hier toch 

genoemd wordt is het feit dat deze boerderij op veel kaarten wordt aangegeven. Het is dus zeker een 

belangrijke boerderij geweest. Door haar ligging aan de Oude Weer, precies in een bocht, waar ook 

het Warffumermaar en de Oude Delthe een bocht hebben, is aan te nemen dat deze boerderij een 

belangrijke rol gespeeld heeft in de afwatering van dit gebied (figuur 52) . Bovendien verwijst het 

voorvoegsel -zuid naar de ligging. Mogelijk naar de ligging ten zuiden van het klooster van Warffum, 

zoals we dit ook zagen bij Zuiderhorn. Zuiderweide ligt net als Zuiderhorn op de rand van een 

ontginningsgebied ten zuiden van het klooster (figuur 47 en 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 51: Hunningeheert op Bonnekaart aangegeven met een zwarte cirkel. Ligging tussen de Warffumertrekweg en de 
Oude Weer in). (Bron: www.topotijdreis.nl) 

Figuur 52: Zuiderweide op Bonnekaart aangegeven in zwarte cirkel. (Bron: www.topotijdreis.nl) 
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10. Westerhorn  

Westerhorn is een mogelijk voorwerk geweest van het klooster Rottum. Het voorwerk lag op de 

kwelderboog van Warffum en niet te midden van het Noordelijk Laagland, net als Hoysemaheerd 

(figuur 53). Hierdoor is het voor dit onderzoek niet van belang dit voorwerk uitgebreid te bespreken. 

Het wordt hier alleen genoemd om de afwijkende verkaveling in het gebied aan te tonen. De 

verkaveling loopt hier namelijk in een punt (figuur 54). Het is grondbezit van het klooster Wijtwerd. 

Het ging waarschijnlijk om een overgebleven wildernis die vaak overstroomde. Het voorwerk 

Westerhorn had de taak het te ontginnen. Waarschijnlijk is hier voornamelijk veeteelt geweest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 53: Voorwerk Westerhorn weergegeven op bodemkaart. 
(bron: bodemkaart Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

Figuur 54: Verkaveling bij Westerhorn weergegeven op Bonnekaart in zwarte cirkel. (Bron: 
www.topotijdreis.nl) 



75 

 

Te zien is dat veel voorwerken langs waterlopen of bij bruggen (tillen) over het water of bij bochten of 

vertakkingen in deze waterlopen lagen. In de al eerder besproken op gelijke hoogte liggende bochten 

van de Oude Weer, het Warffumermaar en de Oude Delthe ligt ofwel een boerderij ofwel een 

voorwerk. Bij De Oude Weer lag de Zuiderweide, hier ligt ook de Bieuwketil. Bij het Warffumermaar in 

de buurt lag Zuiderhorn, ook wel Warffumerborg genoemd. Bij de Oude Delthe is ook een voorwerk te 

zien, alleen is onduidelijk welke dit precies was. 

Deels liggen de voorwerken op de kwelderruggen, zoals bij Westerhorn en Rottum, maar voor 

een belangrijk deel ook in de kwelderbekken van het Noordelijk Laagland. Dit zijn tot nu toe veel 

onzekere voorwerken, maar wel zouden hiervan zeker een aantal kunnen worden opgenomen in 

literatuur en kaarten over voorwerken in Groningen. De tot nu toe klein aantal vastgestelde 

voorwerken is te weinig om de enorme hoeveelheden kloostergoederen te kunnen onderhouden.  
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2.6 Het Noordelijk Laagland: historische toponiemen  
 

Toponiemen vertellen ons iets over het landschap. Het is de naam van het landschap en de naam die 

mensen aan het landschap gaven. Om meer  te weten te komen over het Noordelijk Laagland is het 

nuttig om de toponiemen die in dit gebied voorkomen te analyseren. Nu is het zo dat er nog maar 

weinig te vinden zijn in dit gebied. Toch kunnen de enkele toponiemen ons ook iets zeggen over dit 

gebied.  De toponiemen worden besproken op basis van chronologie van kaarten. De eerste kaart met 

toponiemen is de kaart van Peter Geerdts uit 1683. Daarna wordt gekeken naar de Topografische 

Militaire Kaart van 1850. Vervolgens worden de toponiemen op de Bonnekaart op een rij gezet en 

uitgelegd. Alvorens deze kaarten te bespreken, wordt eerst een overzicht gegeven van de betekenis 

van de namen voor de waterlopen en de dorpen in dit gebied. In het Groninger Archief zijn toponiemen 

te raadplegen van het hele Groninger landschap, echter is gebleken dat voor het Noordelijk Laagland 

geldt dat hier geen nieuwe toponiemen uit voort kwamen die al op bovengenoemde kaarten genoemd 

zijn.  

 

Eerst een kort overzicht van de belangrijkste waterlopen die door het Noordelijk Laagland hebben 

gestroomd en hun naam en betekenis hiervan. De belangrijkste waterlopen in dit gebied waren de 

Oude Weer, het Warffumermaar en de Oude Delthe. Weer betekent ‘afgedamd of afgepaald water, 

dam of waterkering’. Daarnaast kan het ook ‘door sloten begrensd land’. De betekenis van weer is hier 

niet met zekerheid vast te stellen.82 Gezien de aard van het landschap van het Noordelijk Laagland is 

het logisch aan te nemen dat het inderdaad iets te maken heeft met het keren van water. De 

bodemkaart had al gezien dat de Oude Weer nogal eens voor overstromingen zorgde. Mogelijk is deze 

waterloop vergraven om te voorkomen dat dit nog een keer kon gebeuren. Volgens Molema betekent 

Delthe grens. Zij verwijst ook naar de betekenis van dellinge: laagte, poel, weideland. 83  Het zou in dit 

geval dus gaan om de grens in een laaggelegen weideland. Dit is geen gangbare verklaring van de naam 

Oude Delthe. Vaker wordt gezegd dat Delthe komt van Delf. Dit betekent ‘gegraven waterloop’.84 Beide 

betekenissen zouden waar kunnen zijn. De Delthe vormde namelijk de oostelijke grens van het kerspel 

Warffum en ook is de waterloop gedeeltelijk vergraven tot een rechtere waterloop. De betekenis van 

Warffumermaar is makkelijk te geven. Het verwijst vanzelfsprekend naar waar de waterloop naartoe 

stroomde: Warffum.  

                                                           
82 Historische woordenboeken: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084556. 
83 H. Molema. Woordenboek der Groningsche Volkstaal, in de 19de eeuw, 1895. 
84 Historische woordenboeken: http://gtb.inl.nl/search/. 
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De naam van dorpen kan ons ook iets vertellen over het landschap. Er zijn weinig dorpen te vinden in 

het Noordelijk Laagland. Twee dorpen worden hier besproken, Menkeweer en Onderdendam. 

Onderdendam wordt in de keuren van Hunsingo geschreven als ulderna domme. Volgens De Vries 

betekent dit ‘’waterkering dwars door een waterloop’ van degenen die in het Onland (drassig land) 

leven.’85 Knottnerus staat hier kritisch tegenover. Hij stelt dat het iets moet zijn geweest met het 

voorvoegsel wild-. In de Münsterse registers komt Uuildiona of Wildonha voor, dat vaak met Wilderhof 

wordt geïdentificeerd. Maar Knottnerus verwijst ook naar de mogelijkheid dat het ging om een 

eigennaam Ulderna. Onderwierum werd in deze periode aangeduidt als Uldernawerum. Dit heeft dus 

direct verband met de naam die aan Onderdendam wordt gegeven. Beiden hebben ‘Ulderna’ in zich. 

Het wordt nu dus vaak als onland vertaald, maar het kan ook een eigen naam zijn of het betekent 

‘wild’.  

De betekenis van Menkeweer is makkelijker te geven. Weer is namelijk afgeleid van wierde, 

een woonplaats op een hoogte.86 Menke is een persoonsnaam en verwijst mogelijk naar iemand die 

hier gewoond heeft.  

 

De kaart van Pieter Geerdts uit 1683 bevat een aantal toponiemen.87 Alle tillen hebben een naam 

gekregen, de Beewke til, de Haentil, de Scheeftil en de Nieuwe Til. Een til was een vaste brug van hout 

of steen.88 Beewke is een persoonsnaam. Mogelijk was het iemand die op de boerderij vlakbij de til 

woonde. Haen betekent zoiets als ‘uitstekend stuk’ of ‘hoek’.89 De naam Scheeftil zegt iets over de 

ligging van de til. Wellicht lag de til scheef over het water. De Nieuwe Til dankt haar naam waarschijnlijk 

aan het feit dat er rond deze tijd een nieuwe til is geplaatst. Verder zien we nog veldnamen als de 

Meente Mee en het Wille Velt (figuur 55 en 56). Deze beide veldnamen zijn al door Jeroen Wiersma 

geanalyseerd.90 Meente betekent gemeenschap, gemeente.91 Volgens Jeroen Wiersma betekent de 

samenstelling van beide woorden gemeenschappelijke hooilanden.92 Het gebied hier was niet geschikt 

om als bouwland te gebruiken en zal regelmatig onder water gelopen hebben. Daarom nam men het 

in gebruik als hooilanden. Dit bevestigt weer de lage ligging van dit gebied en de regelmatige 

                                                           
85 M. Schönfeld. Veldnamen in Nederland, (Arnhem: Gysbers en Van Loon, 1980), 24. 
86 H. Molema. Woordenboek der Groningsche Volkstaal, in de 19de eeuw, 1895. 
87 De volledige kaart is als bijlage toegevoegd. 
88H. Molema. Woordenboek der Groningsche Volkstaal, in de 19de eeuw, 1895. 
89 K. Gildemacher https://symposium.terpenenwierdenland.nl/taal-weerspiegelt-landgebruik/ 
90 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
91Historische Woordenboeken: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28702&lemma=meente&domein=0&conc=true 
92  J.  Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 
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overstromingen.  Het Wille Velt verwijst mogelijk naar een laaggelegen gebied waar mogelijk wat 

begroeiing was. Velt betekent gebied met een open landschap, Wille komt waarschijnlijk van wild. Het 

verwijst mogelijk naar het wildernisachtige karakter van het gebied hier. Wiersma bevestigt deze 

gedachte door te kijken naar de hoogtekaart. Op de plek van het Wille Velt is inderdaad een laagte te 

herkennen. Hij meent dat de Oude Delthe hier gestroomd heeft voordat het vergraven werd.  

 

 

Figuur 55: Pieter Geerdts tekent op zijn kaart 't Wille velt en Ossen ganck. (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 56: Pieter Geerdts tekent op zijn kaart De Meente Mee. (Bron: Beeldbank Groningen) 
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Op de kaart van Pieter Geerdts zijn ook twee wegen met een verwijzing naar het landschap te vinden. 

Het zijn de Munnikeweg en de Ossengang. De Munnikeweg loopt langs de Meente Mee, de 

gemeenschappelijke hooilanden. Munnike is een verbastering van Monniken. Het verwijst naar het 

klooster van Warffum. Logisch is om aan te nemen dat deze weg dan ook naar het klooster liep vanuit 

de gemeenschappelijke hooilanden en andersom. Een Ossengang is een weg over land waarlangs men 

het recht heeft vee te drijven.93 Kennelijk hield men ossen in dit gebied in de zeventiende eeuw. Pieter 

Geerdts schrijft bij elke boerderij de naam op van wie er woonde in die tijd. Het woord Heert schrijft 

hij vaak dan achter zo’n persoonsnaam. Heert betekent land dat oorspronkelijk bij een boerderij 

hoort.94 Sommigen hebben ook nog een eigen naam gekregen. Bijlven is hiervan een voorbeeld. Ven is 

een moerassig stuk grond of veen.95 Bijl verwijst naar de vorm van het land. Kennelijk lag hier een 

moerassig stuk grond in de vorm van een bijl. Bij een andere boerderij staat de volle hant. Een goede 

betekenis hiervan kan niet gevonden worden. Mogelijk verwijst het naar het feit dat de bewoner van 

deze boerderij goed zorgde voor de arbeiders. Maar de bron waarin dit beweerd wordt, is niet erg 

betrouwbaar.96 Wel kan het zijn dat hier een kern van waarheid in zit. Mogelijk verwijst het niet direct 

naar de ‘goede boer’ maar het kan ook zijn dat het land hier bijvoorbeeld veel opleverde.  

 

Op de Topografische Militaire Kaart zijn meer toponiemen te vinden dan op de kaart van Pieter 

Geerdtsz.97 Buurten hebben bijvoorbeeld vaak een naam gekregen. Ten noordwesten van 

Onderdendam staat ergens in het landschap De Bult. Het kan verwijzen naar een kleine bult. Mogelijk 

gaat het hier om een hooibult, omdat natte laaggelegen graslanden hier vaak voor gebruikt werden. 

Een boer die in de buurt woonde had bijvoorbeeld geen plek meer in de boerderij om het hooi kwijt 

te kunnen en legde dit verderop neer. Dat kan hier ook goed het geval zijn geweest. Te zien is dat er 

een weg vanaf een boerderij naar De Bult loopt. Zo kon de boer vanaf de boerderij naar zijn hooi komen 

In de buurt vinden we de Vennen. Het woord vennen komt van finne en betekent ‘stuk weiland’.98 

Verder vinden we op deze kaart een aantal kleine bewoningsplekken in het Noordelijk Laagland zoals 

grote boerderijen die een naam hebben gekregen. Dit zijn het Oude Schathuis, Goudhorn, Roodewolt 

en Zuiderhorn. Oude Schathuis was het koetshuis van een borg. In dit geval hoorde het bij de 

Warffumerborg. Om de betekenis van Goudhorn te verklaren moeten we de naam opdelen in –horn 

                                                           
93 H. Molema. Woordenboek der Groningsche Volkstaal, in de 19de eeuw, 1895. 
94 Ibidem.  
95 Historische woordenboeken: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074178&lemma=ven&domein=0&conc=true 
96 https://zoom.nl/foto/landschap/de-volle-hand.2514648.html 
97 De volledige kaart is als bijlage toegevoegd 
98 M. Schönfeld. Veldnamen in Nederland, (Arnhem: Gysbers en Van Loon, 1980), 24.  
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en –goud. Horn betekent ‘hoek, plaats, gebied’.99 Goud kan verwijzen naar de bodemgesteldheid of 

naar wat er verbouwd werd op het land. De bodem kan erg vruchtbaar zijn geweest of er werd graan 

verbouwd wat zorgde voor een soort gouden kleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roodewolt is de naam van een voorwerk van het klooster Warffum dat ten westen van Onderdendam 

ligt. De uitgang –wold verwijst naar wildernis, een moerassig gebied. Mogelijk komt Roode van 

‘rooien’.100 Roodewolt zou dan zoiets betekenen als het moerassige land dat is gerooid, is ontgonnen. 

Een ander voorwerk van het klooster Warffum is Zuiderhorn. De betekenis van horn is hierboven al 

uitgelegd bij Goudhorn en betekent ‘hoek, plaats, gebied’. Zuider verwijst naar de ligging: in het zuiden. 

Kennelijk lag dit voorwerk in het zuiden ten opzichte van het klooster van Warffum. Een ander 

toponiem met het woord ‘zuid’ is Zuidwendinge. Hierbij lag een voorwerk van het klooster Warffum: 

Zuidwenda. In de vorige paragraaf hebben we al gezien dat Holtman meent dat het ging om een dijk 

die hier is aangelegd om een meander van de Oude Delthe af te snijden.101 Zuid zou een verbastering 

kunnen zijn van zijd. Het gaat dus om een zijdwending. Een zijdwending is een binnendijk of kade die 

terzijde van een landstreek loopt. Het kan gaan om landstreek wendende dijk, een kade, een dwarsdijk 

                                                           
99Historische woordenboeken: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2569&lemma=horn&domein=0&conc=true 
100 Historische woordenboeken: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061048 
101 M.A. Holtman. Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden, (Uithuizen: Bakker’s Drukkerij 
/Uitgeverij, 2002), 85, 175. 

Figuur 56: Oude Schathuis weergegeven op TMK 1850 kaart. (Bron: 
www.topotijdreis.nl; eigen bewerking) 



81 

 

tussen tweepolders of een achterkade.102 Het voorwerk Zuidwenda van het klooster Warffum heeft 

kennelijk iets te maken gehad met de aanleg van deze dijk. Dit is weer een bevestiging dat zij zich 

bemoeiden met de afwatering in het gebied.  

 Op de Bonnekaart zijn niet veel nieuwe toponiemen te vinden. Wel is een opvallende veldnaam 

te vinden in de bocht van het Warffumermaar: Rust een weinig. Het is de naam van een herberg dat 

hier gelegen heeft ten behoeve van de trekvaart. De tekst rust een weinig kan gevonden worden in de 

Bijbel. God zegt: ‘Komt hier en rust een weinig’, neem een pauze.103 Op deze plek konden de mensen 

van de trekvaart even tot rust komen van hun reis. Bij de Oude Weer is in de bocht een boerderij met 

de naam Zuiderweide. Het ligt op dezelfde hoogte als het voorwerk Zuiderhorn. Mogelijk is dat dan 

ook hier van afgeleid. Het ging kennelijk om weidelanden die in het zuiden lagen. Wellicht was dit lange 

tijd de zuidelijke grens van het Warffumerklooster. Hieronder begon kennelijk een ander gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102Historische woordenboeken: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M089058&lemma=zijdwende&domein=0&conc=tr
ue 
103 Bijbel, Marcus 6:31. 
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2.7 Synthese 
 

Dit hoofdstuk beschrijft enkele hoofdlijnen in de geschiedenis van de landschappen rond 

Onderdendam. Daarmee wordt duidelijk in welke historisch-ruimtelijke context dit middeleeuwse 

dorp is ontstaan. Eerst zijn de hoofdlijnen beschreven van de landschapsgeschiedenis van het 

Reitdiepgebied, het Centrale Woldgebied en de kwelderboog van Warffum. Vervolgens is meer in 

detail ingegaan op het laaggelegen gebied dat tussen deze drie landschappen lag: het Noordelijk 

Laagland.  

 De ondergrond van het Noordelijk Laagland bestaat uit verschillende soorten kleigronden. Hoe 

verder van de kwelderboog van Warffum (=toenmalige kustlijn) af, hoe zwaarder de klei. In de relatief 

ver van zee gelegen omgeving van het Winsumerdiep en het dorp Onderdendam is vooral zware 

knipklei afgezet. De hoogtekaart laat zien dat we hier te maken hebben met een laaggelegen gebied 

waar vóór de middeleeuwse bedijking veel natuurlijke geulen en prielen doorheen stroomden. Ten 

zuiden van Warffum loopt een rug de kern van het Noordelijk Laagland in, dit is een inversierug 

(hoogopgeslibde getijdegeul) waarop ook het klooster van Warffum lag.  

 De ontginningsblokken in het Noordelijk Laagland zijn lastig te reconstrueren. In grote lijnen 

kan worden vastgesteld dat de bewoners van de kwelderboog naar alle waarschijnlijkheid vanuit de 

hogere kwelderruggen in hun dorpsgebied de lager gelegen wildernissen van het Noordelijk Laagland 

hebben ontwaterd en ontgonnen. Vermoedelijk gebeurde dit in de vroege of volle middeleeuwen. De 

hoofdlijnen van de ontginning volgen dan ook vooral deze richting. Hier en daar wordt dit patroon 

verstoord doordat er ontgonnen is loodrecht op natuurlijke waterlopen. Langs een voormalige oost-

west of west-oost door het Noordelijk Laaglan stromende waterloop is de verkaveling erg 

onregelmatig, vermoedelijk omdat natuurlijke prielen hier de afwatering bepaalden. Ten zuiden van 

deze onregelmatige verkaveling is juist te zien dat de verkaveling regelmatiger wordt. In deze laagste 

delen van het knipkleilandschap liggen kleine rechthoekige ontginningsblokken met in het centrum 

een boerderij. Ook de hoofdwaterlopen zijn in dit gebied kaarsrecht, wat een systematische aanpak 

verraadt.  We vermoeden dat deze systematische ontwatering en ontginning van dit gebied in de late 

middeleeuwen (vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw) hebben plaatsgevonden onder auspiciën van de 

kloosters van Warffum, Rottum en Yesse. De vrijwel vlakdekkende aanwezigheid van middeleeuws 

kloostergoed in deze laagte als ook het voorkomen van een opvallend hoge dichtheid aan voorwerken 

van deze kloosters zijn hiervoor belangrijke aanwijzingen. Vermoedelijk gaat het om de allerlaatste 

(her)ontginningen in deze streek. Omdat alle andere gebieden doorgaans al ver vóór de komst van de 

kloosters in cultuur waren gebracht, resteerde voor deze kloosters in de late middeleeuwen alleen nog 

de laagst gelegen, zware en zeer natte kwelderbekkengebieden. Uiteraard hadden diezelfde kloosters 
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door schenkingen en aankopen ook op de hogere kwelderruggen en overgangsgebieden van 

kwelderrug naar kwelderbekken al veel gronden verworven. 

De rechtgetrokken gedeelten van de waterlopen van de Oude Delthe, het Warffumermaar en 

de Oude Weer, bedoeld om het oppervlaktewater uit het Noordelijk Laagland in noordelijke richting 

naar de Waddenzee af te voeren, vormden tegelijkertijd ook de grens – of ontginningsbasis - van de 

bovengenoemde systematische verkavelingspatronen. Het graven van deze waterlopen is 

waarschijnlijk gebeurd vanaf de twaalfde en dertiende eeuw. Er waren toen namelijk steeds meer 

problemen met water dat vanuit het zuiden kwam vanuit het ontgonnen Centrale Woldgebied. 

Bovendien slibde in diezelfde twaalfde eeuw ook de Fivelboezem steeds meer dicht, waardoor 

waterlopen die aanvankelijk richting de Fivel stroomden nu richting het westen dienden te worden 

geleid, dat wil zeggen naar de Hunze. Deze waterlopen werden daarom aangesloten op de eveneens 

gegraven Oude Delthe die in zijn bovenloop bovendien ook recht diende te worden getrokken. Vanaf 

dat moment verliep de afwatering niet in noordelijke, maar in zuidelijke richting naar het 

Winsumerdiep en via dat diep richting de Hunze.  

Waarschijnlijk heeft het gebied ten noorden van Onderdendam erg vaak onder water gestaan. 

Hier lag namelijk de meest laaggelegen kern van het Noordelijk Laagland, een kletsnat knipkleigebied 

dat aanvankelijk een onontgonnen wildernis moet zijn geweest. De laagte was in het zuiden begrensd 

door het aanvankelijk meters hoger gelegen hoogveencomplex van het Centrale Woldgebied, in het 

noorden door de kwelderboog van Warffum. Het Winsumerdiep kon een gedeelte van het probleem 

wel opvangen, maar door de vele veranderingen in afwateringsrichtingen, van oost naar west en van 

noord naar zuid, kreeg juist het Noordelijk Laagland steeds meer water te verwerken. Het 

Winsumerdiep werd dan ook steeds belangrijker voor de afwatering van een groot gebied. Om deze 

afwatering te kunnen reguleren moest er een dam worden aangelegd. Deze dam werd midden in de 

wildernis van het Noordelijk Laagland aangelegd, de Ulderna Domme. Het was het laagste gebied waar 

zowel de kerspelgrenzen samenkwamen, de waterlopen samenkwamen en waar de kloostergoederen 

zaten omdat hier nog grond lag dat ingepolderd kon worden. Dit alles betekende dat de plek van deze 

dam erg belangrijk werd. Het was het begin van wat later uit zou groeien tot een prachtig dorp in het 

Noordelijk Laagland: Onderdendam.  
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Hoofdstuk 3: Onderdendam: van dam tot herberg (1252 – 1798)  
 

 
 
 

3.1  Op zoek naar de vroegste ontwikkeling van het dorp  
 

De geschiedenis van Onderdendam begint waarschijnlijk bij een dam midden in een wildernis. In 1252 

wordt het dorp Ulderna Domme genoemd in de keuren van Hunsingo: ‘’de dam in het onland’’. Hier 

werden vergaderingen gehouden door het Oosterambt en Innersdijk: buta delve (ten zuiden van de 

Delthe; het gebied bij Aduard) en buppa delve (gebied ten noorden van de Delthe: rondom Rottum).104 

Het was een algemene jaarlijkse gerichtsdag waarop de redgers of rechters van het hele landschap 

Hunsingo samenkwamen.  

                                                           
104 De keuren van Hunsingo, http://www.cartago.nl/nl/oorkonde/ogd0118.xml (Geraadpleegd op 27-06-2019) 

Afbeelding 11: Het centrum van Onderdendam getekend door E. Vermorcken (1830-1841). Er wordt gevaren langs 
statige huizen. (Bron: Beeldbank Groningen) 
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Het is de vraag wat men naast de dam nog meer aantrof in Onderdendam toen men hier kwam 

om te vergaderen. Aanvankelijk was wonen op deze locatie namelijk nog niet mogelijk, omdat deze 

omgeving nog een uitgestrekte wildernis was. Wel zullen deze vergaderingen er voor hebben gezorgd 

dat het er langzaamaan wat drukker werd en er wellicht wat meer levendigheid is gekomen. Dat was 

vooral te danken aan de strategische ligging die Onderdendam ook toen al had met betrekking tot 

waterstaat en transport. 

Bij alle ontwikkelingen die het dorp heeft doorgemaakt, blijkt namelijk steeds weer hoe 

belangrijk het water voor Onderdendam was. Eerst was het voornamelijk de afwateringsfunctie die 

zorgde voor bedrijvigheid, later werd dit de trekvaart. De bedrijvigheid die de trekvaart met zich mee 

bracht, zorgde ervoor dat er veel cafés en herbergen in het dorp kwamen. Aangezien er over deze 

periode weinig bronnen beschikbaar zijn, is de informatie hierover beperkt. Alleen door middel van 

indirecte bewijsvoering, zoals de retrospectieve analyse van latere bronnen én de analyse van niet 

geschreven landschappelijke bronnen kunnen wellicht nog meer aanwijzingen voor de vroege 

geschiedenis van dit waterdorp worden verkregen. Meer is bekend over wat de trekvaart in de Nieuwe 

Tijd voor het dorp betekend heeft. Zo wordt Onderdendam in 1798 zelfs hoofdplaats van Hunsingo. 

De ontwikkelingen daarna zijn door anderen al uitgebreid beschreven. In dit hoofdstuk  zullen we ons 

juist op de vroege geschiedenis concentreren.
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3.2 Onderdendam tussen 1252 en 1579: de dam  
 

Keuren van Hunsingo 

Wat troffen de deelnemers van de vergaderingen in 1252 aan op de Onderdendamse locatie waar zij 

vergaderden? In ieder geval nog geen inwoners en huizen. Zelfs is niet bekend wáár zij precies 

vergaderden. Wat wel zeker is is dat Onderdendam toen al een belangrijke locatie was voor de 

afwatering van de wijde regio en bovendien ook heel centraal gelegen was in een onderkwartier van 

Hunsingo: het Oosterambt.105 De hoofdplaats van dit ambt was weliswaar Usquert, maar dit lag 

onvoldoende centraal in Oosterambt. Vanaf de veertiende eeuw ging Innersdijk zich overigens 

afscheiden van het Oosterambt. Het dorp lag vanaf die tijd precies op de grens van de onderkwartieren 

Innersdijk en Oosterambt (figuur 58). Bedum was in die tijd een belangrijke plaats in Innersdijk en het 

zullen waarschijnlijk vooral de inwoners van dit dorp geweest zijn die naar Ulderna Domme kwamen 

om te vergaderen. Deze locatie was voor hen namelijk goed bereikbaar over zowel water als land: ze 

konden te voet, te paard of met de wagen via de Stadsweg of per schip via het Boterdiep naar Ulderna 

domme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 J. van den Broek. Groningen, een stad apart: over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600), 
(Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2007). 

Figuur 58: Staatkundige kaart van Groningen en Ommelanden vóór het jaar 1795.. Hunsingo is paars. Innersdijken en 
Oosterambt ook aangegeven. Onderdendam ligt centraal tussen deze onderkwartieren. (Bron: Berendsen, 2018) 
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De inwoners uit Oosterambt konden via een weg vanuit de richting van Warffum naar Onderdendam 

komen, onbekend is welk tracé deze weg precies had destijds.106 Via het water kwam men via de oude 

getijdegeul van het Warffumermaar. De centrale ligging en de goede bereikbaarheid van de locatie 

Onderdendam zullen beide een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de keuze om hier al vanaf de 

Middeleeuwen te vergaderen. 

Deze vergaderingen van de onderkwartieren vonden overigens plaats onder bescherming van 

de St. Walfridusvrede. Dit betreft een zogenaamde marktvrede die van vier dagen vóór tot en met vier 

dagen na de gerichtsdag gold. Vermoedelijk was hier dus al in de Middeleeuwen een stapelplaats, een 

markt, voor handelsgoederen.107 Waar deze precies in het dorp plaatsvond is niet bekend. Mogelijk 

was het op de hooggelegen en daardoor waterveilige plek die later ‘’hoege heem’’ wordt genoemd. 

Hierover komen we verderop nog te spreken. 

Een andere mogelijke vergaderplek was de middeleeuwse galgenberg, een plek die nu nog 

steeds te herkennen in de achtertuin van het huis aan de huidige straat Boterdiep Oostzijde nummer 

3 (afbeelding 12).108 Ook is hij nog te herkennen op de moderne AHN hoogtekaart (figuur 59). 

Galgenbergen werden vaak langs doorgaande wegen gelegd en/of aan de rand van een dorpsgebied 

om eventuele reizigers en misdadigers af te schrikken.109 De galgenberg lag aan de Middelstumerweg, 

ten oosten van de kern van het dorp. Mogelijk lag hier in de Middeleeuwen de rand van het dorp en 

was de Middelstumerweg indertijd een belangrijke doorgaande weg. Het zou kunnen dat gekozen is 

voor de oostkant van het dorp, omdat de wind vaak vanuit het westen kwam. Door de galg aan de 

oostkant te plaatsen, had men geen last van eventuele nare luchten. Mogelijk lag ook de dam zelf 

overigens bij deze galgenberg in de buurt.  

 

 

                                                           
106 Tijdens gesprek met Jan van den Broek en Otto Knottnerus ter sprake gekomen. Gebaseerd op bron: 708   
Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. (naar Knottnerus) 
107 Remi van Schaik. Onder vele torens: een geschiedenis van de gemeente Bedum, (Bedum: Profiel, 2002), 23. 
108  Groninger Archieven, Winsumer- en Schaphalsterzijlvest 2778, regest 15; inv.nr. 426; Verzameling losse 
stukken Rijksarchief in Groningen 833, inv.nr. 350; Verzameling C. de Ranitz 669, inv.nr. 34, 113. 
109 Hendrik Cornelis Jelgersma. Galgebergen en Galgevelden in West- en Midden Nederland, (Zutphen: Walburg, 
1978), 11. 
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Figuur 59: in rode cirkel de galgenberg aangegeven op hillshade AHN 2 kaart. (bron: www.ahn.nl) 

Afbeelding 12: Foto van de galgenberg zoals deze er nu bij ligt in de achtertuin van huis aan Boterdiep Oostzijde 
nummer 3. (Bron: eigen foto) 
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De dam   

Tot nu toe is de locatie van de dam waaraan Onderdendam haar naam te danken heeft nog niet 

gelokaliseerd. Hier volgt een korte analyse over de mogelijke ligging van deze dam. Een exacte locatie 

kan ook in dit onderzoek niet worden gegeven, maar wel is er het een en ander te zeggen over een 

logische plek voor deze dam. Door te kijken naar de functie en de situatie in de rest van de omgeving, 

kan de locatie in ieder geval grotendeels bepaald worden (figuur 60).   

In de periode dat Onderdendam voor het eerst genoemd werd, was het Centrale Woldland, 

ten zuiden van Onderdendam, al geheel of grotendeels ontgonnen. Het water dat vrijkwam bij deze 

ontginningen waterde via het Boterdiep en het Kardingermaar af op de waterloop tussen 

Onderdendam en Middelstum, tegenwoordig het Boterdiep genoemd. Het Kardingermaar waterde 

vlak hiervoor nog richting het oosten af, naar de Fivel, en kwam dus niet langs het huidige 

Onderdendam. In de dertiende eeuw was de Fivel echter dichtgeslibd en moest het water voortaan 

via het westen naar de Hunze worden geleid. 110 Al het water dat vanuit het Centrale Woldland kwam 

moest vanaf de dertiende eeuw dus langs Onderdendam. Het Winsumerdiep werd zo dus steeds 

belangrijker voor de afwatering van het water uit het Centrale Woldland. Om de afwatering van de 

gebieden in het Centrale Woldland goed te kunnen reguleren, werd dan ook op zeker moment een 

dam in deze watergang aangelegd. De schepperijen (zijlvesten werden onderverdeeld in schepperijen. 

Eke schepperij had een eigen bestuurder, een ‘schepper’, gekozen door stemgerechtigde 

                                                           
110 W.A. Ligtendag, de Wolden en het water, 1995, 198. 

Figuur 60: Op de TMK kaart 1850 is aangegeven wat er in de vroegste periode van Onderdendam te vinden was in het dorp. 
Groen: brug, blauw: mogelijke hoege heem, rood: galgenberg, geel: mogelijke ligging dam. Blauwe lijnen: waterlopen, 
paarse lijnen: landwegen (gestippeld: mogelijke ligging landweg) (Bron: TMK 1850 kaart; eigen bewerking) 
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grondeigenaren) in het Woldland, Innersdijk en Vierendeel konden zo om de beurten afwateren. Zo 

werd de locatie van deze dam een cruciale plek in afwatering van een groot deel van Hunsingo. Geen 

wonder dat hier al snel een centrale plaats ontstond waar diverse functies zoals waterstaat, 

rechtspraak, transport en handel samenkwamen. 

Volgens Jan van den Broek heeft de dam gelegen in het Deelstermaar, ten oosten van de plaats 

waar het Boterdiep in de Deel stroomt.111 Het is daarnaast heel waarschijnlijk dat de dam ten oosten 

lag van de plek waar het Kardingermaar op het Boterdiep uit komt. Het zou namelijk goed kunnen dat 

het Kardingermaar bewust is omgeleid om hier af te wateren na de aanleg van de dam. Dit was nodig 

omdat het peilverschil tussen het Kardingermaar en het Boterdiep tussen Onderdendam en 

Middelstum heel groot was en de afwatering via het Hooimaar dus niet lang heeft gefunctioneerd 

(figuur 61).112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dam zal echter niet lang hebben voldaan. Dit kwam  doordat tussen 1350 en 1450 het water uit het 

Noordelijk Laagland niet meer naar het noorden afstroomde, dat wil zeggen naar de Waddenzee, maar 

naar het zuiden, via het Winsumerdiep. Dit leidde tot een aanzienlijke verhoging van de 

laatmiddeleeuwse afvoer van oppervlaktewater via het Winsumerdiep. De dam alleen was vanaf toen 

niet meer voldoende om de afwatering te kunnen reguleren. Er werden in de loop der tijd dan ook 

zijlen (sluizen) aangelegd om de afwatering beter te kunnen reguleren en doseren. Zo werd in 1323 

een zijl aangelegd bij Winsum om het extra water te kunnen afvoeren.113 Een andere zijl was de 

                                                           
111 J. van den Broek, aanvullingen bij de ‘karakteristieken van Onderdendam’ (12-06-2019).  
112 Ibidem. 
113 Verkregen gegevens van Otto Knottnerus gedurende interview. 

Figuur 61: Situatie omleiding Kardingermaar. 1: Kardingermaar, 2: Hooimaar, 3: Krommaar.  (bron: 
www.hisgis.nl; eigen bewerking)  
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Bedumer Buitenzijl die al in 1479 bestond en was bedoeld om de watersystemen van Vierendeel en 

Innersdijk te scheiden.114 Het Vierendeel kreeg ook een eigen zijl, de Kardingerzijl.  

De aangelegde zijlen werden allemaal in de buurt van Onderdendam geplaatst. Deze locatie 

werd zodoende nog belangrijker voor de afwatering van een groot gebied, namelijk voor bijna heel 

Hunsingo. In 1464 hielden het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest dan ook regelmatig hun 

vergaderingen in Onderdendam. Af en toe werd er ook vergaderd in Winsum. Hier lagen immers ook 

zijlen, die er voor moesten zorgen dat het water van het Winsumerdiep op een goede manier op de 

Hunze afwaterde.   

 

Eerste bewoning 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de locatie waar later het dorp Onderdendam zou 

ontstaan in de dertiende en veertiende eeuw een cruciaal punt was voor de afwatering van een groot 

gebied. Hoewel Onderdendam toen dus al een belangrijke rol had in regionaal opzicht, heeft het nog 

lang geduurd tot Onderdendam op kaarten en in geschreven bronnen meer frequent opduikt. Dit heeft 

wellicht te maken met de geringe bewoning ter plekke in de dertiende en veertiende eeuw. Pas in 1464 

is voor het eerst uit de bronnen duidelijk dat er enige bebouwing in Onderdendam te vinden was, 

waaronder een herberg.115 Dit is ook de periode waarin de afwatering op het Winsumerdiep erg 

verbeterd was door de aanleg van zijlen. Het Noordelijk Laagland is in deze periode flink veranderd: de 

waterhuishouding was verbeterd en er was veel cultuurland ontgonnen. Dit heeft een grote uitwerking 

gehad op de aantrekkelijkheid van Onderdendam als vestigingsplaats. Waar eerst nog een dam in de 

wildernis lag, was er nu een grotendeels gecultiveerd polderlandschap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Winsumer- en Schaphalsterzijlboek, Groninger Archieven GrA 136-2499, 22 februari 1479.   
115 M. Bos, e.d. Onderdendam: 200 jaar leven met het nut, (Bedum: Profiel, 2001), 11.  

Afbeelding 13: Foto vanuit de lucht, richting het noorden. Het gecultiveerde landschap is duidelijk te zien. 
(Bron: www.bedumer.nl) 



92 

 

Veel zal het dorp zelf waarschijnlijk in de vijftiende eeuw nog niet hebben voorgesteld. Volgens 

Brongers was er zelfs tot in de negentiende eeuw geen sprake van een dorp.116 Pas in 1840 kwam er 

namelijk een kerk in Onderdendam. Brongers meent dus dat de aanwezigheid van een kerk een 

voorwaarde is voor het zijn van een volwaardig dorp. Het is natuurlijk de vraag of dit zo werd ervaren 

in die tijd. Er waren hier immers al eeuwenlang ook andere belangrijke centrale functies, zoals 

rechtspraak, waterstaatsvergaderingen en overnachting in een herberg ter plekke. Alleen dat is al 

voldoende reden om niet van een agrarische buurtschap, maar van een echt dorp te spreken. Feit is 

dat Onderdendam ingeklemd lag tussen twee kerkdorpen die al wel vroeg werden afgebeeld op 

kaarten.117 Het gebrek aan een kerk zou de reden kunnen zijn dat Onderdendam lange tijd niet op 

kaarten is afgebeeld.  

In eerste instantie zal het vooral de lage ligging zijn geweest waardoor mensen er niet gingen 

wonen. Uit een regest van 1521, uit het archief van de Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, blijkt dat 

Onderdendam inderdaad laag lag: ‘’De scheppers van Wijnzummerzijlen verklaren de bewoners van de 

hoog gelegen landen te Warphum, Warphummerbuyren, Usquardt, Rottum, Cantens, Myddelstum, 

Doernwart, en Menkeweer toestemming te hebben gegeven om te Onderdendam een brug te bouwen 

tegenover het "hoege heem" en een "vaerwech" te graven over dat heem.’’118 ‘Vaerwech’ over het 

‘hoege heem’ is een rijweg met sloten. Zoals uit deze passage blijkt, gaven de bewoners van de hoger 

gelegen landen toestemming om in Onderdendam een brug te bouwen. Doordat deze gebieden 

worden aangegeven als ‘hoog gelegen landen’, kunnen we er van uit gaan dat het gebied rondom 

Onderdendam ten opzichte van deze gebieden laag lag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 G.A. Brongers. Dit land van terpen en torens, (Hoorn: Westfriesland, cop., 1978), 81. 
117Ibidem.  
118 Groninger Archieven: Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. 
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Er was kennelijk wel sprake van een hoge plek op deze locatie; er wordt immers gesproken over het 

‘’hoege heem’’. Dit kan duiden op de locatie van het latere waterschapshuis, omdat dit blijkens het 

huidige reliëf de enige hoge plek is die hiervoor in aanmerking komt (figuur 62). In de veertiende en 

vijftiende eeuw zou er dus sprake zijn van in ieder geval een brug, een dam, een herberg en een 

voorloper van het waterschapshuis. Het kan niet anders of heeft dit ook mensen aangetrokken om zich 

hier te gaan vestigen. Dit zal voornamelijk langs het Winsumerdiep gebeurd zijn, op de wat hoger 

gelegen dijk langs dit water. De inwoners ten noorden van het Winsumerdiep kerkten in Menkeweer 

en de inwoners ten zuiden van dit water kerkten in Onderwierum.119 Het kerkpad dat vanuit 

Onderdendam naar Onderwierum liep, is nog te zien op historische topografische kaarten (figuur 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 M. Bos, e.d. Onderdendam: 200 jaar leven met het nut, (Bedum: Profiel, 2001), 13. 

Figuur 62: In de cirkel wordt op deze hoogtekaart de mogelijke locatie van het ‘hoege 
heem’ getoond. (Bron: www.ahn.nl) 

Figuur 63: Het kerkpad van Onderdendam naar Onderwierum op de Bonnekaart van ca 
1900 (bron: www.hisgis.nl; eigen bewerking) 
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Landwegen 

In een andere akte die dateert uit 1472 van de Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen valt nog iets anders 

op te maken: ‘’ 1472 september 7 (onser liever frouwenavent nativitatis): Gerhardus Lichtvoet, prior 

van Lutticke Aedwert en hofmeester van Rhoederschoele, Onno Eewzumma, ridder, en Bartolt 

Enthens, hoofdeling in Myddelstum, scheppers van het zijlvest te Wynzum doen uitspraak in een 

geschil tussen de kloosterlingen en buren van Warffum enerzijds en het klooster te Wijtwart en de 

kerspellieden van Usquardt anderzijds over herstel en onderhoud van de brug te Onderdendamme.’’120   

De hoog gelegen landen ten noorden van Onderdendam hadden kennelijk invloed op, en dus 

belang bij, het aanleggen van een brug bij Onderdendam. Het gaat waarschijnlijk over de brug 

tegenover het waterschapshuis. Na een aantal verzoeken, ook aan de abten van Thesinge en de 

eigenaren van het genoemde heem, werd uiteindelijk toestemming verleend om de brug te bouwen.121 

Uit deze passage blijkt dat de hoofdweg vanuit Bedum vóór het aanleggen van de brug langs het 

westen van het waterschapshuis heeft gelopen: via de Rodeweg naar de Warffumerweg. De brug heeft 

dan ook mogelijk ten westen van het waterschapshuis gelegen, tussen de Stadsweg en de Rodeweg in. 

Deze weg, die verder richting het noorden leidt, is waarschijnlijk al vroeg een belangrijke hoofdroute 

geweest naar Warffum, Usquert en Uithuizen. Beckeringh bedoelde waarschijnlijk ook deze weg als de 

weg die van Groningen naar Warffum zou hebben gelopen.122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Groninger Archieven: 708   Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. 
(naar Knottnerus). 
121 Groninger Archieven: 708   Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. 
(naar Knottnerus). 
122 R. Reinders, De Atlas van Beckeringh, 132. 

Figuur 64: De paarse lijn toont het mogelijke tracé van de Stadsweg tussen Groningen en Warffum. Te zien 
is dat het grondbezit van het klooster Thesinge (bruin) een gedeelte van dit tracé volgt. (bron: 
www.hisgis.nl; eigen bewerking) 
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Niet duidelijk is waar de weg ten noorden van het Winsumerdiep precies gelopen heeft. Wellicht 

volgde deze de oeverwal van de voormalige getijdegeul van het Warffumermaar. Ook in de historische 

verkavelingspatronen is te zien dat er mogelijk een weg heeft gelopen richting Barghuis, een voorwerk 

van Thesinge. De begrenzing van het kloostergoed van Thesinge volgde bovendien deze lijn langs een 

stuk. Mogelijk was dit de voortzetting van de ooit zo belangrijke Stadsweg. Bepalingen over het 

onderhoud van de brug in 1503 tonen aan dat drie kloostervoorwerken, te weten, Roodewolt (Essen), 

Zuidwendinge (Warffum) en Barghuis (Thesinge) belang hadden bij deze weg. 123 De kans is dan ook 

groot dat deze weg zijn oorsprong reeds in de …e eeuw had.  

Een andere oude landweg in deze omgeving was de Munsterweg (figuur 65). Deze weg liep ten 

zuiden van het Winsumerdiep van Winsum naar Onderdendam en kwam uit op de Stadsweg die naar 

het zuiden liep richting de stad Groningen. De Munsterweg was waarschijnlijk al vroeg een belangrijke 

route naar Winsum. Winsum lag door het Winsumerdiep en de Hunze in directe verbinding met de zee 

en werd daarom een belangrijke haven. In 1057 had Winsum van de Duitse koning het marktrecht, 

muntrecht en tolrecht gekregen.124 Hieruit blijkt de hoe vroeg Winsum al een belangrijke positie had 

in deze omgeving. De weg heette Munsterweg omdat het verwijst naar de verbinding van de kloosters 

met het bisdom Münster.125 Het bisdom Münster kreeg invloed in dit gebied doordat Liudger dit deel 

van Groningen kerstende op verzoek van Karel de Grote. Daarnaast was hij de eerste bisschop van het 

bisdom Münster in 805.126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 708   Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. (naar Knottnerus) 
124 M. Hillenga, H. Kroeze. De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden III: Kloosters in 
Groningen, (Zwolle: Waanders, 2011) 123. 
125 Land van Sauwerd: http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/07/Land-van-Sauwerd.pdf/ 
126 R. Alma, e.d. Winsum 1057 – 2007, (Winsum: Stichting Historische Uitgaven), 71. 

Figuur 65: Munsterweg aangegeven in rode cirkel. Loopt tussen Winsum en Onderdendam. (Bron: www.hisgis.nl) 
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Kloosters en kerspels 

In een middeleeuwse oorkonde van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen uit het jaar 1538 is te lezen 

dat de brug bij Onderdendam werd onderhouden door drie kloostervoorwerken, Zuidwenda, Barghuis 

en Roodewolt.127 Kloosters waren erg belangrijk in Onderdendam en omgeving. Dit blijkt ook uit de 

enorme hoeveelheid kloostergoederen die we in het vorige hoofdstuk bespraken.  

 De verklaring van de grote invloed van kloosters op deze locatie is als volgt te geven. De lage 

ligging van het dorp heeft hier alles mee te maken. Lange tijd werd alleen op de kwelderruggen 

gewoond. De wierdedorpen zijn dan ook veel eerder ontstaan dan Onderdendam.128 De gronden 

rondom Onderdendam waren lange tijd niet geschikt om te ontginnen of om te bewonen. Kloosters 

kregen vaak de gronden in handen die na de ontginningen onbenut waren gebleven. Het ging 

voornamelijk om de nattere gronden die ongeschikt waren voor landbouw (figuur 66).129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 708   Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. 
128 R. van Schaik, Onder vele torens, 23. 
129 J. Wiersma. ‘Verhaal Warffum’. Geraadpleegd op 07-06-2019. Beschikbaar via: 
https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/. 

Figuur 66: Menkeweer eind achttiende eeuw door E. van Marum. Dit gebied ligt net ten noorden van 
Onderdendam. Te zien is dat de grond ongeschikt is voor landbouw.  (Bron: Beeldbank Groningen) 
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Het Noordelijk Laagland en het dorp Onderdendam zijn vrijwel geheel in handen gekomen van 

kloosters. Doordat de kloosters de nattere, laag gelegen, gronden kregen, gingen zij ook een 

belangrijke rol spelen in de afwatering. We hebben al gezien dat Onderdendam een belangrijk punt 

was voor de afwatering. Het klooster Yesse en het klooster Thesinge hadden beide grondbezit op de 

locatie waar Onderdendam ontstond. Alleen het gedeelte van het dorp ten zuiden van het 

Winsumerdiep en ten westen van de Stadsweg was niet in bezit van deze kloosters (figuur 67). 

 

 

 

De grenzen van dit grondbezit van de kloosters kunnen mogelijk meer zeggen over de ontwikkelingen 

van het dorp. Het klooster Yesse bezat bijna het gehele kerspel Menkeweer. Alleen het klooster van 

Thesinge had daarnaast nog een klein stuk grond in het kerspel. Sowieso is het kerspel Menkeweer 

een opvallend verschijnsel. De kerspelgrenzen van de ten noorden gelegen kerspelen vormen als het 

ware een waaier en lopen allemaal tot aan Menkeweer. Deze kerspelen beginnen allemaal op de 

kwelderrug. Dit is logisch, omdat men op de kwelderrug woonde en vanaf hier het Noordelijk Laagland 

in trok om te gaan ontginnen. Menkeweer is anders, er ligt geen grondgebied op een hoger gelegen 

kwelderrug (figuur 68). Mogelijk was het gebied van dit kerspel nog niet geschikt om te ontginnen en 

bleef dit lange tijd onaangetast. Het klooster Yesse kon hierdoor op zeker moment in de 13e of 14e 

eeuw vrijwel het gehele kerspel Menkeweer in haar bezit krijgen.  

Figuur 67: De kloostergoederen van Yesse (roze) en Thesinge (bruin) in Onderdendam. 
(Bron: www.hisgis.nl) 
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Het kloosterbezit van Thesinge binnen het kerspel Menkeweer is overigens een opvallend verschijnsel 

(figuur 67). Het ligt op een gekke manier midden in de kloostergoederen van Yesse. Een gedeelte van 

de grenzen van het grondbezit is te verklaren, maar het blijft onduidelijk waarom het klooster hier 

deze specifieke gronden bezat. De grens van het kloosterland liep voor een groot gedeelte langs het 

Boterdiep (tussen Onderdendam en Bedum en een stuk van Onderdendam en Middelstum) en langs 

het Krommaar. Dat de grenzen voornamelijk de waterlopen volgen, zegt waarschijnlijk iets over de rol 

die het klooster gespeeld heeft in de afwatering. De grenzen in het dorp zelf volgden de 

Middelstumerweg in het noorden en liep vervolgens via de Stadsweg naar het zuiden. Het zijlvesthuis 

viel onder de kloostergoederen en ook een gedeelte van de brug die ervoor lag. Het is onduidelijk 

waarlangs de grenzen van de uitstulping lagen. Mogelijk lag hier de eerder genoemde weg vanaf de 

Roodeweg richting het kloostervoorwerk Barghuis. Deze is echter niet terug te vinden op kaarten. De 

noordgrens lijkt ter hoogte van een voetbrug te hebben gelegen over het Warffumermaar. De 

verkaveling lijkt te raaien op het voorwerk van Yesse genaamd Roodewolt. We hebben al gezien dat 

Figuur 68: De kerspelgrenzen (zwart) lopen allemaal tot aan het kerspel Menkeweer. (Bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking) 
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de kloostervoowerken Barghuis, Zuidwendinge en Roodewolt allen belang hadden bij de brug over het 

Winsumerdiep. Het is dus goed mogelijk dat hier inderdaad de weg liep van Groningen naar Warffum.   

De grote rol van kloosters kan ook blijken ook uit het feit dat er in 1579 een vergadering is 

gehouden in Onderdendam door prelaten.130 Dit waren belangrijke katholieke geestelijken. Zij 

verklaarden tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de Landdag die even later zou plaatsvinden. 

Deze Landdagen waren vergaderingen tussen de Ommelanden (Hunsingo, Fivelingo en 

Westerkwartier). De Landdag bestond uit jonkers (adel), eigenerfden en volmachten. Ook iedere boer 

die minimaal dertig grazen land bezat, mocht deelnemen aan de Landdagen. 131 Kloosters waren zeer 

geïnteresseerd in de politieke situatie omdat het hun macht kon beïnvloeden. Zij bezaten immers veel 

grond in de omgeving en zagen niet graag de macht van de stad Groningen toenemen. Onderdendam 

was dus in de zestiende eeuw niet meer alleen voor de zijlvesten en de waterhuishouding interessant, 

maar het werd voor de kloosters waarschijnlijk ook op politiek gebied een belangrijke locatie. 

Daarnaast kwamen ook verschillende kerspelgrenzen samen op deze locatie: Middelstum, Bedum, 

Onderwierum en Menkeweer.132 Ook dit kan een rol hebben gespeeld voor de prelaten om hier te 

vergaderen. 

 

 

3.3 Onderdendam tussen 1579 en 1798 : herbergen 
 

Vanaf de zeventiende eeuw ging de handel voor Onderdendam een steeds belangrijkere rol spelen. 

Rondom Onderdendam was er veel akkerbouw en veeteelt en deze producten moesten worden 

afgezet.133 Zeker toen de kloosters het land in het Noordelijk Laagland gingen ontginnen, waren er veel 

landbouwproducten die naar de stad Groningen konden worden gebracht. Uiteindelijk werd het 

aanbod zo groot, dat er belang was bij betere vaarroutes om de producten te kunnen vervoeren. De 

waterlopen die dankzij de afwaterings- en ontginningsgeschiedenis bij Onderdendam samenkwamen, 

werd een logisch vertrekpunt voor het aanleggen van een trekvaartroute tussen Hunsingo en de stad 

Groningen. 

 

 

                                                           
130 Groninger Archieven: 1579: Besluit van verschillende prelaten, te Onderdendam vergaderd, dat zij op de 
volgende landdag zullen verschijnen (nr toegang: 2, inv nr: 212. Ommelander Archieven (1558-1862). 
131 De verhalen van Groningen, Groninger IJkpunt 15: het Ommelander landrecht, Henk Boels en Albert 
Buursma. 
132 M. Bos, e.d. Onderdendam: 200 jaar leven met het nut, (Bedum: Profiel, 2001), 14.  
133 R. Alma, e.d. Winsum 1057 – 2007, (Winsum: Stichting Historische Uitgaven), 189. 
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Trekvaart 

Verschillende waterlopen rondom Onderdendam werden begin 17e eeuw verdiept en verbreed ten 

behoeve van de trekvaart. In 1611 en 1616 werden verbeteringen aangebracht aan het Boterdiep.134 

In het Warffumermaar ter hoogte van Menkeweer werd een barrière weggehaald en een verlaat 

aangelegd.135 In 1659 werd het besluit genomen dat het diep ‘’trekkende vande Stadt nae Suijdwolde 

Bedum en volgens nae Onderdendam verbreed moet worden en uitgegraven.’’136 Het stuk van het 

Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam werd voor de helft betaald door het Winsumer- en 

Schaphalsterzijlvest en voor de andere helft door de provincie. In 1664 was Warffum door middel van 

trekvaart verbonden met het Boterdiep en daarmee met de stad (figuur 69).137 Men kon vanaf de stad 

Groningen naar Onderdendam, Middelstum en Warfhuizen varen en andersom. Onderdendam werd 

een belangrijk knooppunt in de trekvaart. Het Winsumer- en Schaphalsterzjlvest gingen ook hun 

vergaderingen vast in Onderdendam in 1620 houden, zij kochten toen herberg ‘De Moriaan’. Dit is de 

locatie waar later het waterschapshuis zou komen. Vanaf die tijd werd er niet meer vergaderd in 

Winsum.138 De reden hiervoor is waarschijnlijk dat ook zij inzagen dat het wel eens belangrijk kon zijn 

om hier een grote vinger in de pap te krijgen en wellicht mee te kunnen doen met de gunstige 

ontwikkelingen die de trekvaart naar het dorp brachten. Bovendien lag het centraler op de 

trekvaartroute dan Winsum. Vanaf Onderdendam kon men naar Warffum, Winsum, Uithuizen en 

Groningen.   

 

 

                                                           
134 F. van Wanroij. Tot gemak van den reisenden man, (Bedum: Profiel, 2000), 21. 
135 Groninger Archief: 2041 – 113,Resolutiën, bestekken enz. betreffende het graven van het boterdiep, 1654 
136 F. van Wanroij. Tot gemak van den reisenden man, (Bedum: Profiel, 2000), 21.  
137 M. Schroor. Wotter: waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen 1850 – 1995, (Groningen: 
REGIO-PRojekt, 1995), 50.  
138 G.B. Janssen, van Tichelwerk naar steenfabriek, 32.  

Afbeelding 14: Trekvaart en trekpad (Boterdiep 
richting Middelstum). (Bron: eigen foto) 
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Figuur 69: De trekvaart van Onderdendam naar Bedum langs het Boterdiep. Vervaardigd halverwege de 18e eeuw. (Bron: 
Beeldbank Groningen) 

 

Er waren op de route van Groningen naar Warffum drie huizen voor de commissarissen van de 

trekvaart, daarnaast ook huizen voor brugwachters en twee tolhuizen. De tolmeester van 

Onderdendam hield toezicht op het traject van Bedum tot Fraamtil, en het traject naar Warffum en 

Winsum. Mensen die land hadden dat grensde aan provinciale trekweg moesten ervoor zorgen dat 
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hun beesten geen schade aanrichtten aan het trekpad.139 Er was maar één trekweg van Groningen naar 

Warffum en daarom waren er strenge regels opgesteld.  

Er woonde ook een commissaris in Onderdendam. De commissaris was aangesteld door de 

provincie en hij moest er op toezien dat de schippers zich aan de regels hielden.140 Er moest altijd een 

commissaris zijn aan het eind en aan het begin van een trekvaartroute. Op de route van Groningen 

naar Warffum was er ook één halverwege in Onderdendam. 141 Deze commissaris woonde in het huis 

waar nu ‘Vaartzicht’ op staat (afbeelding 15). Wat er precies in het dorp te vinden was als men in de 

trekschuit langs Onderdendam kwam, is niet helemaal zeker. Zeker is wel dat er veel bedrijvigheid was 

met herbergen en bierbrouwerijen. Dit blijkt ook uit het feit dat er regels moesten worden opgesteld 

voor de schippers om te zorgen dat zij niet te lang in Onderdendam bleven: ‘’langer vertoeven als het 

veranderen ende het opteykenen der vracht door den commissaris tot Onderdendam ende anders 

nodigh vereyscht; ten welken eynde sij niet sullen mogen doorschieten door Onderdendamsterzijl, maer 

aen de trappen moeten anleggen.’’142 Kennelijk verbleef men graag enige tijd in het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 G.B. Janssen, van Tichelwerk naar steenfabriek, 27. 
140 Ibidem, 57. 
141 Ibidem, 56. 
142 Ibidem, 58. 

Afbeelding 15: Vaartzicht in de hudige staat. (Bron: eigen foto) 
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Onderdendam op de kaart 

Het duurde tot zeker in de zeventiende eeuw dat Onderdendam werd getekend op kaarten. Het 

gebeurde zelfs pas in de achttiende eeuw met meer detail, door Beckeringh (figuur 70).143 De kaart van 

Beckeringh geeft de situatie van het dorp weer in ongeveer de tweede helft van de achttiende eeuw. 

De huizen lagen bijna allemaal aan het water. Er waren twee bruggen, één over het Boterdiep, zodat 

men vanuit Middelstum het Boterdiep kon oversteken en één over het Winsumerdiep, om naar de 

andere kant van het dorp te kunnen komen. Wanneer men vanuit Bedum kwam, was het eerste dat 

men zag een tolhuis en een tolhek. Hier moesten de gebruikers van de trekvaart en het trekpad tol 

betalen. De bebouwing langs de trekvaart is grotendeels bewaard gebleven. Centraal in het dorp is het 

zijlvesterhuis ingetekend met een plein er voor. Er tegenover ligt een brug over het Boterdiep heen. Er 

lopen ten noorden van het Boterdiep twee wegen richting het oosten. De onderste is de 

Middelstumerweg. Onbekend is welke weg hierboven ligt. Op moderne topografische kaarten is deze 

weg niet terug te vinden. Dit is de enige plek waar woningen worden getekend die niet langs het water 

liggen, maar langs gewone landwegen.  

 

                                                           
143 Reinders, R, Atlas van Beckeringh, kaart 41 

Figuur 70: Uitsnede kaart T. Beckeringh, vervaardigd tussen 1748 en 1767. (Bron: Kaart 41 uit de Atlas van Beckeringh) 
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3.4 Synthese 
 

Vanaf 1252 tot 1798 heeft de locatie waar Onderdendam ontstond verschillende functies gehad. Lange 

tijd was op deze locatie eigenlijk nog geen sprake van een dorp. Wanneer Ulderna Domme in 1252 

voor het eerst wordt genoemd, ging het puur en alleen over de dam die hier toen lag. De locatie was 

belangrijk voor de afwatering van een groot gebied. 

 Kloosters raakten snel geïnteresseerd in deze nog niet ontgonnen landerijen rondom 

Onderdendam. Er viel veel te halen en bovendien waren er grote kansen in de afwatering. Het 

Winsumerdiep bleek al heel snel een belangrijke schakel te worden in dit afwateringssysteem en 

kloosters vestigden zich waarschijnlijk graag hier in de buurt inclusief hun uithoven of voorwerken.  

 De belangrijke functie voor het afwateren trok in de Late Middeleeuwen ook het bestuur van 

het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest ook naar Onderdendam. Zij gingen hier hun vergaderingen 

houden. Langzaam kon het dorp uitgroeien tot een herberg en enkele woningen in de vijftiende eeuw.  

 Vanaf de zeventiende eeuw zet de groei van Onderdendam pas echt door en kunnen we steeds 

meer spreken van een dorp. Het dorp wordt dan ingetekend op kaarten, dit is voornamelijk te danken 

aan het opkomen van de trekvaart. Het afwateringssysteem rondom Onderdendam bood een heel 

goede basis om een trekvaartroute te ontwikkelen. Er liepen immers al waterlopen naar Winsum, 

Warffum, Middelstum en Uithuizen en naar Groningen. Onderdendam ging dan ook vanzelfsprekend 

hier een belangrijke rol in spelen. 

 

Telkens valt op dat het water een grote aantrekkingskracht had. Om dit nog beter aan te tonen, moet 

er een klein uitstapje worden gemaakt naar de negentiende eeuw. Een petitie uit 1884 over de 

verplaatsing van het kantongerecht in Onderdendam maakt dit duidelijk. Van 1811 tot 1885 hebben de 

gemeente Bedum, het vredegerecht en het kantongerecht aan de Middelstummerweg 1 gezeten, 

direct langs het water.144 In 1877 werd de bovenzaal opgeknapt voor de komst van het kantongerecht. 

Ook werd er een uitbouw boven het water gebouwd, dat diende als gevangenis. Op de 

benedenverdieping was er een herberg en dat werd al vrij snel als hinderlijk ondervonden. Het 

kantongerecht verplaatste in 1885 naar een eigen gebouw aan de Bedumerweg.145 Dit had nogal wat 

voeten in de aarde. In die tijd speelde het leven in het dorp speelde zich voornamelijk af langs het 

Winsumerdiep. Hier vestigden zich dan ook het rechthuis, herbergen, het kantongerecht en winkels. 

Een petitie uit 1885 laat duidelijk zien hoe het dorp in deze tijd beleefd werd.146 In deze petitie sprak 

                                                           
144 M. Bos, e.d. Onderdendam: 200 jaar leven met het nut, (Bedum: Profiel, 2001), 14. 
145 Ibidem, 14. 
146 Groninger Archieven, Kantongerecht (1838-1933) Petitie Tweede Kamer, Bedumerweg 48, Kantongerecht. 
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men zich uit tegen de verplaatsing van het kantongerecht naar de Bedumerweg, Men wilde het gebouw 

weer terug naar de oorspronkelijke plek, langs het Winsumerdiep. De nieuwe locatie werd gezien als 

buiten het dorpscentrum gelegen, terwijl dit in feite maar ruim vijf minuten lopen was.  ’In het begin 

van 1885, werd het Kantongerecht te Onderdendam vanuit het Centrum van het dorp, waar het al 

sedert jaren was gevestigd, verplaatst naar het nieuwe Gerechtsgebouw, meer naar buiten af (….)’147 

Kennelijk werd de nieuwe locatie in de tijd gezien als de periferie van het dorp. Dit maakt duidelijk dat 

men in Onderdendam sterk georiënteerd was op het Winsumerdiep. Ook wordt uit deze petitie 

duidelijk hoe belangrijk Onderdendam was, het is ondertekend door zeer veel belangrijke 

functionarissen: wethouders uit Middelstum, burgemeesters en predikanten, een enkele landbouwer, 

een rentenier en een arts.  

 

De relatie tussen Onderdendam en het water is tussen 1252 en 1798 telkens veranderd. Het enige dat 

hetzelfde bleef is de enorme aantrekkingskracht die het water had, eerst voor de afwatering, later voor 

de handel. Zo kon het dorp uitgroeien van een dam tot een plek met veel cafés en levendigheid, 

allemaal rondom het water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Groninger Archieven, Kantongerecht (1838-1933) Petitie Tweede Kamer, Bedumerweg 48, Kantongerecht. 
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Hoofdstuk 4: Slotsynthese 
 

In deze scriptie is geprobeerd een antwoord te vinden op de vragen: Hoe ontwikkelde het landschap 

rondom Onderdendam zich in voornamelijk de middeleeuwen en wat is het verband met de vroegste 

ontwikkelingen van het dorp tussen 1252 en 1798? Om een antwoord te vinden op deze vragen viel 

het onderzoek uiteen in twee deelthema’s, te weten: het landschap, het Noordelijk Laagland, en het 

dorp, Onderdendam.   

 Het Noordelijk Laagland is ontstaan dankzij verschillende deelgebieden: het Reitdiepgebied, 

het Centrale Woldgebied en de kwelderboog van Warffum. Door de ligging van het Noordelijk Laagland 

te midden van de hoogte van de kwelderboog en van het hoogveengebied van het Centrale 

Woldgebied, kreeg het gebied vaak te maken met enorme hoeveelheden water. Daarbij komt ook nog 

dat het gebied erg laag ligt en  er dus vaak overstromingen zijn geweest. Dit is af te leiden uit de grote 

hoeveelheid geulen en prielen die naar en van het Noordelijk Laagland richting de Waddenzee hebben 

gestroomd. Het is waarschijnlijk een soort lacune geweest. De ontginningen zijn dan ook later 

aangevangen dan op de kwelderboog en in het Centrale Woldgebied. De ontginningsblokken wijken 

qua structuur dan ook af van deze eerder aangevangen ontginningen.  

Ook de afwatering in dit gebied was een probleem. De afwateringsrichting veranderde nogal 

door de veranderende omstandigheden in het omliggende landschap. Zo ging de afwatering van oost 

naar west door het dichtslibben van de Fivel en van noord naar zuid door het opslibben van de 

kwelderboog van Warffum. Het Noordelijk Laagland was telkens het middelpunt van deze verandering 

van afwateringsrichting. Het Winsumerdiep werd hierbij enorm belangrijk voor de afwatering van een 

groot gebied. Ook de Oude Delthe, de Oude Weer en het Warffumermaar speelden hierbij een 

belangrijke rol.  

Wat nog meer opvallend is in het Noordelijk Laagland zijn de enorme hoeveelheden 

kloostergoederen in het Noordelijk Laagland Kloosters gingen een belangrijke rol spelen in de 

afwatering van het Noordelijk Laagland. De gronden hier waren ook nog eens heel vruchtbaar als de 

afwatering verbeterd werd, dus kloosters vonden dit heel interessant. Er zijn dan ook veel voorwerken 

te vinden in het Noordelijk Laagland. Dit alles wijst er op dat het Noordelijk Laagland een 

restontginningsgebied was, waarbij de locatie waar later Onderdendam zou ontstaan de belangrijkste 

plek was voor het regelen van de afwatering van dit ontginningsgebied.  

 

Op de locatie waar later Onderdendam zou ontstaan was lange tijd alleen een dam te midden van een 

wildernis. Toen de kloosters het landschap gingen ontginnen en de afwatering gingen regelen, was dit 

een logische plek voor het leggen van een dam: ten noorden van het Centrale Woldgebied en ten 
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zuiden van de wildernis van het Noordelijk Laagland. De vergaderingen van Hunsingo kwamen samen 

bij deze dam vanaf 1252. Veel stelde het dorp de eeuwen tot de vijftiende eeuw niet voor. Het dorp 

zal nog niet aantrekkelijk zijn geweest als woondorp vanwege de lage ligging en regelmatige 

overstromingen. Het was voor lange tijd een enorm belangrijke plek voor de kloosters in de afwatering 

van een grote regio.  

 Langzaam werd het dorp vanaf het eind van de zestiende eeuw steeds aantrekkelijker om te 

wonen. Er zijn steeds minder vaak overstromingen door het goed gereguleerde afwateringsbeleid van 

de kloosters. Bovendien kwam de trekvaart in de zeventiende eeuw opgang en doordat de waterlopen 

rondom Onderdendam zeer geschikt waren voor een trekvaartroute, werden de waterlopen vergraven 

om geschikt te maken voor de trekschuiten. Voornamelijk het Boterdiep werd hierbij van belang. Er 

kwam een tolhuis in het dorp, brouwerijen, cafés en herbergen. Er moeten zelfs regels worden 

opgesteld voor de schippers dat zij niet te lang in het gezellige Onderdendam blijven hangen, maar 

zich houden aan de vaartijden.  

 

De ontwikkelingen van Onderdendam tussen 1252 en 1798 zijn dus voortdurend te koppelen aan de 

waterlopen die door het dorp stromen. Aanvankelijk was de rol van deze waterlopen afwatering van 

een groot gebied na het dichtslibben van de Fivel en de kwelderboog van Warffum. Kloosters en hun 

voorwerken legden hier een dam aan om de afwatering te kunnen reguleren. Dit trok meer 

levendigheid aan. Toen de trekvaart op gang begon te komen, waren de waterlopen bij Onderdendam 

een uitstekende basis. Het Boterdiep werd vergraven om zo makkelijk naar Groningen te kunnen 

komen en andersom. Zo kon het gebeuren dat Onderdendam na het centrale punt voor de afwatering 

te zijn geweest, een centraal punt werd voor de bloeiende trekvaart. Het dorp was van een dam in een 

wildernis uitgegroeid tot een levendige plaats vol herbergen langs het water te midden van een 

restontginningsgebied.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Bronnen 
 

Literatuurlijst 

 

Alma, R. Winsum 1057-2007. Winsum: Stichting Historische Uitgaven Winsum-Obergum, 2007. 

 

Barends, S. Het Nederlandse Landschap: Een Historisch-Geografische Benadering. Amsterdam: 

Athanaeum uitgeverij, 2010. 

 

Benders, J.F. Een Economische Geschiedenis Van Groningen: Stad En Lande, 1200-1575. Groninger 

Historische Reeks, 39. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2011.  

 

Bos, M, et. Al. Onderdendam: 200 Jaar Leven Met Het Nut. Bedum: Profiel, 2001. 

 

Broek, van den, J. Een Kronkelend Verhaal : Nieuw Licht Op De Oude Hunze. Assen: Koninklijke Van 

Gorcum, 2011.  

 

Broek, van den, J. Het Centrale Woldland I: van kussen tot diep bord, te raadplegen via: 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/het-centrale-woldland-i.html.  

 

Broek, van den, J. Het Centrale Woldland II: van kussen tot diep bord, te raadplegen via: 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/het-centrale-woldland-ii.html. 

 

Broek, van den, J.Groningen en het Drentse water: Kleisloot, Selwerderdiep en Boterdiep, te 

raadplegen via: http://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-en-het-drentse-water-9.html.  

 

Broek, van den, J. Tweestromenland: de ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en Fivel. 

(aantekeningen voor een voordracht voor de Historische Vereniging gemeente Bedum, 18 april 

2018.)  

 

Broek, van den, J. Groningen, Een Stad Apart : Over Het Verleden Van Een Eigenzinnige Stad (1000-

1600). Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2007.  

 



109 

 

Brongers, G. A. Regio-reeks. Vol. 10, Dit Land van Terpen En Torens. Hoorn: West-Friesland, 1980, 

1978. 

 

Bügel M., Eilert, H. Brink van den, H. Maren in Noord-Groningen : Ideeën, Voorbeelden. Groningen: 

Landschapsbeheer Groningen, 2005. 

 

Clingenborg, A.E.  het Groninger woudgebied: een voormalig veenlandschap?  Wageningen. Te 

raadplegen via: http://edepot.wur.nl/110212 

 

Emmius, U. Schoonbeeg, P. Smit, F.R.H. en Waterbolk, E.H. Friesland Tussen Eems En Lauwers En De 

Stad Groningen. Groningen: Holmsterland/SKF, 1989. 

 

Hacquebord, L., Hempenius, A.L.. Groninger Dijken Op Deltahoogte. Groningen: Wolters-

Noordhoff/Forsten, 1990. 

 

Hillenga, M., Kroeze, H. De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden III: Kloosters in 

Groningen. Zwolle: Waanders, 2011.  

 

Holtman, M.A. 2002. Het Hogeland, Het Lageland : Water, Land, Dijken En Wierden. Uithuizen: 

Bakker's Drukkerij/Uitgeverij.  

 

Jansen, H.P.H, Janse, A. Kroniek Van Het Klooster Bloemhof Te Wittewierum. Middeleeuwse Studies 

En Bronnen, 20. Hilversum: Verloren, 1991. 

 

Jelgersma H.C. Galgebergen en Galgevelden in West- en Midden Nederland. Te raadplegen via: 

https://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/view/19100/16577 

 

Juk, T. Warffum en Breede / Sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse 

Hoogeland. Warffum: Stichting Uitgaven Noord-Nederland, 2006. 

 

Knottnerus, O.S.: Het Centrale Woldgebied http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/9-

Centrale_Woldgebied.html. 

 

Knottnerus, O.S.: Hogeland http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/8-Hogeland.html.  



110 

 

 

Knottnerus, O.S. Fivelboezem: de erfenis van een verdwenen rivier. Bedum: Profiel, 2005. 
 

Kooij, P. Groningen 1870-1914: Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal 

centrum Groningen: Proefschrift, 1986 

 

Kooper, J. Het Waterstaatsverleden Van De Provincie Groningen. Bijdragen Tot De Kennis Van De 

Provincie Groningen En Omgelegen Streken. Groningen: Wolters, 1939.   

 

Ligtendag, W.A, en Elerie, H. De Wolden En Het Water : De Landschaps- En Waterstaatsontwikkeling 

in Het Lage Land Ten Oosten Van De Stad Groningen Vanaf De Volle Middeleeuwen Tot Ca. 1870. 

Regio- En Landschapsstudies, Nr. 2. Groningen: REGIO-PRojekt Uitgevers, 1995.  

 

Molema, H. Woordenboek der Groningsche Volkstaal, in de 19de eeuw, 1895. 

 

Reinders, R. De Atlas van Beckeringh. Het Groninger landschap in de 18e eeuw. Zwolle: W.Books, 

2016.  

 

Roeleveld, W. 1974. The Holocene Evolution of the Groningen Marine-Clay District. 's-Gravenhage: 

Staatsuitgeverij. 

 

Roelfsema, E.H. De klooster en proosdijgoederen in de provincie Groningen. Wolters: Groningen, 

1928. 

 

Schaik, R. van. Onder Vele Torens: een geschiedenis van de gemeente Bedum: Profiel, 2002. 

 

Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland. Arnhem: Gysbers & van Loon, 1950.  

 

Schroor, M. De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen Bedum, Profiel, 2003. 

 

Schroor, M., Meijering, J. Het Groninger Landschap. Stad En Lande Historische Reeks, 8. Utrecht: 

Matrijs, 1989. 

 

Schroor, M, Het Hoogeland : Hart Van De Ommelanden. Bedum: Profiel, 2009. 



111 

 

Schroor, M. Wotter. Groningen: Regio Projekt, 1995. 

 

Stienstra, A. Onderdendam; een levende historie in de Ommelanden. In: ‘Zo As ’t Was’ (jaargang 20, 

nummer 2).  

 

Tromp, C.  Groninger Kloosters Assen/Maastricht: Koninklijke van Gorcum BV, 1989.  

 

Vos, P. Origin of the Dutch Coastal Landscape. Groningen: Barkhuis, 2015.  

 

Wanroij, van F. Tot Gemak Van Den Reisenden Man : Met De Trekschuit Van Groningen Naar 
Warffum. Bedum: Profiel, 2000.  

 

Bos, A. Yesse door de eeuwen heen. Haren: Uitgeverij Boomker / Uitgeverij Knoop, 2014. 

 

Websites  

 

Www.landschapsgeschiedenis.nl:  

Hogeland: Otto Knottnerus 

Centrale Woldgebied: Otto Knottnerus 

Reitdiepgebied: Ben Westerink 

 

Verdronken geschiedenis: 
http://www.verdronkengeschiedenis.nl/nl/projecten/docs/De%20Oude%20Weer%20_VerTerpenon
derzoek%202014.pdf 

 

Cartago: http://www.cartago.nl/nl/oorkonde/ogd0118.xml 

 

Wiersma, J. Verhaal Warffum: https://terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/  

 

Benders, Jeroen https://www.dvhn.nl/mijnstreek/Mijn-Streek-Centrale-Woldgebied-

20899693.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

 



112 

 

Historische woordenboeken: http://gtb.inl.nl/ 

Karel Gildemacher over gebruik van toponiemen: https://symposium.terpenenwierdenland.nl/taal-

weerspiegelt-landgebruik/ 

Actuele Hoogtekaart Nederland: www.ahn.nl 

Hisgis: www.hisgis.nl  

Topotijdreis: www.topotijdreis.nl  

Van Lauwers tot Eems: https://www.vanlauwerstoteems.nl/ 

 

Archiefstukken 

Groninger Archieven: Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen,  
708 (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. (naar Knottnerus) 
 (1285) 1317 - 1870 (1872) reg. 52, fol. 114. 
 

Groninger Archieven: 1579: Besluit van verschillende prelaten, te Onderdendam vergaderd, dat zij op 
de volgende landdag zullen verschijnen (nr toegang: 2, inv nr: 212. Ommelander Archieven (1558-
1862) 

De keuren van Hunsingo  http://www.cartago.nl/nl/oorkonde/ogd0118.xml (Geraadpleegd op 27-06-

2019) 

Groninger Archieven, Kantongerecht (1838-1933) Petitie Tweede Kamer, Bedumerweg 48, 
Kantongerecht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Verantwoording figuren en afbeeldingen  

 

Afbeeldingen 

 

Afbeelding 7: Foto genomen midden in Onderdendam, richting het westen. Op de achtergrond het 
kantongerecht. Op de voorgrond komen het Boterdiep (links), het Winsumerdiep (vanuit het westen)  
en het Kardingermaar (rechts) samen. (Bron: eigen foto 19-07-2019) 

 

Afbeelding 8: Huidige situatie melkfabriek langs het Boterdiep. De melkfabriek wil uitbreiden ten 
koste van het Boterdiep (links). We kijken vanuit de richting van Onderdendam naar het zuiden 
(Bedum). Als de uitbreiding doorgaat, zou deze zichtlijn verdwijnen. (Bron: Google Maps) 

 

Afbeelding 9: Vanaf het Jaagpad richting het noordwesten. Links Onderdendam. Rechts het uitgestrekte 
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Afbeelding 10: Roodeschool: voormalig voorwerk van klooster Aduard. (Bron: eigen foto) 

 

Afbeelding 5: Kardingermaar richting het noorden. Foto genomen vanaf de Fraamweg. (Bron: eigen 
foto) 

 

Afbeelding 6: Krommaar richting het westen. Foto genomen vanaf de Fraamweg. (Bron: eigen foto) 

Afbeelding 7: De Scheeftil tegenwoordig. Het Warffumermar en de Oude Delthe komen hier samen. 
Foto genomen in noordelijke richting. (Bron: Google Maps) 

 

Afbeelding 8: Voorwerk Roodewolt in de bosjes. Foto genomen vanaf de Vennenweg. (Bron: eigen 
foto) 

 

Afbeelding 9: Dit bord hangt bij de entree tot Roodewolt. Momenteel wonen er twee boeren in dit 
voormalige voorwerk. (Bron: eigen foto) 

 

Afbeelding 10: Foto van mogelijk voorwerk Bijlven. (Bron: eigen foto) 

 

Afbeelding 11: Het centrum van Onderdendam getekend door E. Vermorcken (1830-1841). Er wordt 
gevaren langs statige huizen. (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

Afbeelding 12: Foto van de galgenberg zoals deze er nu bij ligt in de achtertuin van huis aan Boterdiep 
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Oostzijde nummer 3. (Bron: eigen foto) 

 

Afbeelding 13: Foto vanuit de lucht, richting het noorden. Het gecultiveerde landschap is duidelijk te 
zien. (Bron: www.bedumer.nl) 

 

Afbeelding 14: Trekvaart en trekpad (Boterdiep richting Middelstum). (Bron: eigen foto) 

 

Afbeelding 15: Vaartzicht in de hudige staat. (Bron: eigen foto) 

 

Foto voorblad: Onderdendam vanuit de lucht. Foto genomen richting het noorden (Noordelijk 
Laagland) Boterdiep op de voorgrond te zien. Bron: www.bedumer.nl, foto genomen op 10-12-2013 

Foto colofonpagina: Het kantongerecht in Onderdendam. Een van de bijzonderste gebouwen in dit 
dorp. Bron: https://www.mooistedorpjes.nl/nederland/groningen/onderdendam/)  

 

Figuren  

Figuur 1: Kaart gereconstrueerd door Jan van den Broek. De rode lijnen zijn raailijnen. (Bron: Van 
kussen tot diep bord. De transformatie van het Centrale Woldland I, blz 23.) 

 

Figuur 2: Deelgebieden ingetekend op TMK 1850 kaart. Paars: Kwelderboog van Warffum, geel: 
Noordelijk Laagland, blauw: Reitdiepgebied, groen: Centrale Woldgebied. De rode stip geeft de ligging 
van Onderdendam aan. (bron: TMK kaart 1850 

 

Figuur 3: De deellandschappen op TMK 1850 kaart rondom Onderdendam (liggend bij rode stip). 
Roze: kwelderboog van Warffum, geel: Noordelijk Laagland, blauw: Reitdiepgebied, groen: Centrale 
Woldgebied (Bron: ArcGIS Map Service; eigen bewerking) 

 

Figuur 4:. Binnen het blauwe vierkant het Reitdiepgebied. Bij de rode stip ligt Onderdendam. (Bron: 
Bodemkaart beta Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

 

Figuur 5: geomorfologische kaart van het Reitdiepgebied. (Bron: Geomorfologische kaart van 
Nederland, clickable map) 

 

Figuur 6: Ontginningsrichting richting het oosten aangegeven op Bonnekaart. (bron: Bonnekaart 
topotijdreis;  eigen bewerking) 

 

Figuur 7: Oude Ae in zuidelijke richting. Aan weerszijde van de Oude Ae de meedenverkaveling van 
Winsum. (Bron: Google Maps) 
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Figuur 8: Uitsnede van de Bonnekaart. te zien is dat rondom Onderwierum het verkavelingspatroon iets 
afwijkt van de meedenverkaveling in de rest van het gebied. (Bron: www.topotijdreis.nl) 

 

Figuur 9: Paleogeografische kaart 800 na Christus, door Peter Vos en Egge Knol. In de cirkel het 
Centrale Woldgebied aangegeven. (Bruin: veen, groen: kweldergebied, geel: zand). (Bron: kaart 
gehaald uit Professor van Giffen en het geheim van de Wierden, blz. 134-135).  

 

Figuur 10: Geomorfologie van het Centrale Woldgebied. (Bron: geomorfologische kaart (clickable 
map)) 

Figuur 11: Op deze TMK kaart uit 1850 zijn de bewoningslinten en opstrekkende verkavelingspatronen 
nog duidelijk te zien. (Bron: Arcgis Map Service) 

 

Figuur 12: Ontginningsrichtingen in het Centrale Woldgebied. Hier gaat men er  vanuit dat de 
ontginningen ten noordoosten van Bedum begonnen zijn vanaf het Boterdiep (Bron: PPD Groningen, 
gekopieerd uit Transformatie I.) 

 

Figuur 13: geomorfologie van de kwelderboog van Warffum. (Bron: geomorfologische kaart (clickable 
map)) 

 

Figuur 14: Bodemkaart van de kwelderboog van Warffum (in het roze vlak) Bij rode stip ligt 
Onderdendam. (Bron: bodemkaart; eigen bewerking) 

 

Figuur 15: Geomorfologie van het Noordelijk Laagland. Bij gele stip ligt Onderdendam. (Bron: 
geomorfologische kaart (clickable map)) 

 

Figuur 16: Inversierug aangegeven. Waarschijnlijk ontstaan door de Oude Delthe. Kaart vervaardigd 
door Jeroen Wiersma. (Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/) 

 

Figuur 17: Noordelijk Laagland op hoogtekaart aangegeven. Bij de rode stip ligt Onderdendam. (Bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking in GIS) 

 

Figuur 18: Uitsnede van de hoogtekaart. In het zwarte vlak is een oude waterloop aangegeven. Deze 
waterloop bestaat nu niet meer. (Bron: www.ahn.nl) 

 

Figuur 19: Noordelijk Laagland aangegeven op bodemkaart. Bij de rode stip ligt Onderdendam. (Bron: 
Bodemkaart Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

 

Figuur 20: Verticale dwarsdoorsnede bodem Noordelijk Laagland. (Bron: Dinoloket) 
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Figuur 21: Kerspelgrenzen weergegeven op hoogtekaart. Te zien is dat de grenzen van noordwest naar 
zuidoost lopen. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking met GIS) 

 

Figuur 22: Ontginningsrichtingen. De zwarte pijlen tonen de ontginningsrichting in hoofdlijnen aan. De 
blauwe pijlen laten zien dat er ook vanaf natuurlijke waterlopen ontgonnen is. (Bron: eigen werk) 

 

Figuur 23: Het kerspel Warffum. Het kerspel loopt ver naar het zuiden door. Bij de punt in het zuiden 
ligt de Scheeftil. (Bron: Bonnekaart; eigen bewerking met GIS) 
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Figuur 24: Op de Bonnekaart is te zien dat er drie waterlopen evenwijdig aan elkaar lopen. van west 
naar oost: Oude Weer, Warffumermaar en Oude Delthe. Ook op dezelfde hoogte buigen deze 
waterlopen af richting het noordwesten. (Bron: Bonnekaart; eigen bewerking met GIS) 

 

Figuur 25: De inversierug is op de hoogtekaart duidelijk te zien. (Bron: AHN.nl; eigen bewerking) 

Figuur 26: Zeer onregelmatig verkavelingspatroon op de plek waar ooit een waterloop gestroomd 
heeft van west naar oost. (Bron: hisgis.nl) 

 

Figuur 27: Landschappelijke indeling van het kerspel Warffum volgens Jeroen Wiersma. Het groene 
vlak is de Middeleeuwse polder. (Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-
warffum/) 

 

Figuur 28: De bodemkaart van het kerspel Warffum. Richting het zuiden wordt de klei steeds 
zwaarder. Er ligt knipklei in het zuidelijke gedeelte van het kerspel. (Bron: Arcgis Map Service; eigen 
bewerking) 

 

Figuur 29: Bodemkaart volgens Jeroen Wiersma. In het zuiden is te zien dat er knipklei voorkomt. 
(Bron: https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-warffum/) 

 

Figuur 30: Mogelijke ontginningsblokken in het zuiden van kerspel Warffum weergegeven met rode 
lijnen. (Bron: Bonnekaart; eigen bewerking) 

 

Figuur 31: Kloostergoederen weergegeven op kadasterkaart. Oranje: klooster van Warffum, blauw: 
klooster van Rottum, roze: klooster van Yesse, bruin: klooster van Thesinge. (Bron: www.hisgis.nl) 

 

Figuur 32: Kloostergoederen weergegeven op Bonnekaart. Het klooster Warffum (oranje) heeft  veel 
grondbezit langs de Oude Delthe en langs het Warffumermaar. (Bron: www.hisgis.nl) 

 

Figuur 33: Kloostergoederen van Warffum liggen om een ontginningsblok heen. Mogelijk was deze 
grond al in handen van boeren. (Bron: www.hisgis.nl) 

 

Figuur 34: Kloostergoederen van het klooster Yesse (roze) aangegeven op Bonnekaart. (Bron: 
www.hisgis.nl) 

 

Figuur 35: De kloostergoederen van Yesse, Warffum en Rottum komen samen bij de Scheeftil ter 
hoogte van Menkeweer (in zwarte cirkel). (Bron: www.hisgis.nl) 

 

Figuur 36: Kaart van Pieter Geerdts uit 1683. een groter exemplaar is bijgevoegd als bijlage. (Bron: 
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Beeldbank Groningen). 

Figuur 37: Voorwerken gelegen in het Noordelijk Laagland weergegeven op TMK 1850 kaart. Rood zijn 
mogelijke voorwerken. In het zwart de boerderijen die met zekerheid voorwerken zijn geweest. (Bron: 
TMK 1850 kaart; eigen bewerking) 

 

Figuur 38: Voorwerken gelegen in het Noordelijk Laagland weergegeven op bodemkaart. Rood zijn 
mogelijke voorwerken. In het zwart de boerderijen die met zekerheid voorwerken zijn geweest. (Bron: 
Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

 

Figuur 39: Ligging Roodewolt op hoogtekaart (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking met GIS) 

Figuur 40: Voorwerk Barghuis weergegeven op uitsnede van de hoogtekaart Nederland (bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 41: Barghuis in zwarte cirkel aangegeven op Bonnekaart. (Bron: www.topotijdreis.nl) 

 

Figuur 42:  Voorwerk Zuidwenda en Barghuis weergegeven op uitsnede van de hoogtekaart 
Nederland. In het zwarte vierkant de dijk. (bron: www.ahn.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 43: voorwerk Betlehem weergegeven op bodemkaart. Te zien is dat ten zuiden van het 
voorwerk een afgeticheld gebied ligt. (Bron: bodemkaart; eigen bewerking) 

 

Figuur 44: voorwerk Betlehem weergegeven op hoogtekaart Nederland. Hierop is duidelijk te zien dat 
er inderadaad grond is afgegraven. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 45: Bijlven aangegeven op de bodemkaart met nummer 6. (Bron: Arcgis Map Service; eigen 
bewerking met GIS) 

 

Figuur 46: Mogelijk voorwerk Bijlven op kaart van Pieter Geerdts uit 1683. (bron: Beeldbank 
Groningen)  

 

Figuur 47: mogelijke voorwerken weergegeven op bodemkaart. 6: Bijlven, 7: Zuiderhorn, 8: 
Hunningeheerd, 9: Zuiderweide. (Bron: bodemkaart Arcgis Map Service; eigen bewerking) 

 

Figuur 48: mogelijke voorwerken weergegeven op hoogtekaart Nederland. 6: Bijlven, 7: Zuiderhorn, 8: 
Hunningeheerd, 9: Zuiderweide. (Bron: www.ahn.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 411: Harkemaheert (Zuiderhorn) ingetekend door Pieter Geerdts in 1683. (Bron: Beeldbank 
Groningen)  
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Figuur 50: Hunningeheert ingetekend door Pieter Geerdts in 1683. (Bron: Beeldbank Groningen)  

Figuur 51: Hunningeheert op Bonnekaart aangegeven met een zwarte cirkel. Ligging tussen de 
Warffumertrekweg en de Oude Weer in). (Bron: www.topotijdreis.nl) 

Figuur 122: Zuiderweide op Bonnekaart aangegeven in zwarte cirkel. (Bron: www.topotijdreis.nl) 

Figuur 53: Voorwerk Westerhorn weergegeven op bodemkaart. (bron: bodemkaart Arcgis Map 
Service; eigen bewerking) 

Figuur 54: Verkaveling bij Westerhorn weergegeven op Bonnekaart in zwarte cirkel. (Bron: 
www.topotijdreis.nl) 

 

Figuur 55: Pieter Geerdts tekent op zijn kaart 't Wille velt en Ossen ganck. (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

Figuur 56: Pieter Geerdts tekent op zijn kaart De Meente Mee. (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

Figuur 513: Oude Schathuis weergegeven op TMK 1850 kaart. (Bron: www.topotijdreis.nl; eigen 
bewerking) 

Figuur 58: Staatkundige kaart van Groningen en Ommelanden vóór het jaar 1795.. Hunsingo is paars. 
Innersdijken en Oosterambt ook aangegeven. Onderdendam ligt centraal tussen deze 
onderkwartieren. (Bron: Berendsen, 2018) 

 

Figuur 59: in rode cirkel de galgenberg aangegeven op hillshade AHN 2 kaart. (bron: www.ahn.nl) 

 

Figuur 60: Op de TMK kaart 1850 is aangegeven wat er in de vroegste periode van Onderdendam te 
vinden was in het dorp. Groen: brug, blauw: mogelijke hoege heem, rood: galgenberg, geel: mogelijke 
ligging dam. Blauwe lijnen: waterlopen, paarse lijnen: landwegen (gestippeld: mogelijke ligging 
landweg) (Bron: TMK 1850 kaart; eigen bewerking) 

 

Figuur 61: Situatie omleiding Kardingermaar. 1: Kardingermaar, 2: Hooimaar, 3: Krommaar.  (bron: 
www.hisgis.nl; eigen bewerking)  

 

Figuur 62: In de cirkel wordt op deze hoogtekaart de mogelijke locatie van het ‘hoege heem’ getoond. 
(Bron: www.ahn.nl) 

 

Figuur 63: Het kerkpad van Onderdendam naar Onderwierum op de Bonnekaart van ca 1900 (bron: 
www.hisgis.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 64: De paarse lijn toont het mogelijke tracé van de Stadsweg tussen Groningen en Warffum. Te 
zien is dat het grondbezit van het klooster Thesinge (bruin) een gedeelte van dit tracé volgt. (bron: 
www.hisgis.nl; eigen bewerking) 
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Figuur 65: Munsterweg aangegeven in rode cirkel. Loopt tussen Winsum en Onderdendam. (Bron: 
www.hisgis.nl) 

Figuur 66: Menkeweer eind achttiende eeuw door E. van Marum. Dit gebied ligt net ten noorden van 
Onderdendam. Te zien is dat de grond ongeschikt is voor landbouw.  (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

Figuur 67: De kloostergoederen van Yesse (roze) en Thesinge (bruin) in Onderdendam. (Bron: 
www.hisgis.nl) 

 

Figuur 68: De kerspelgrenzen (zwart) lopen allemaal tot aan het kerspel Menkeweer. (Bron: 
www.ahn.nl; eigen bewerking) 

 

Figuur 69: De trekvaart van Onderdendam naar Bedum langs het Boterdiep. Vervaardigd halverwege 
de 18e eeuw. (Bron: Beeldbank Groningen) 

 

Figuur 70: Uitsnede kaart T. Beckeringh, vervaardigd tussen 1748 en 1767. (Bron: Kaart 41 uit de Atlas 
van Beckeringh) 
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: kaart Pieter Geerdts 1683 



122 

 

 

Bijlage 2: Petitie tweede kamer 
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